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A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
VP2-6.1.1-16
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 16. napjától 2019. március 14.
napjáig van lehetőség.

A felhívás célja:
A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel
együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő
korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a
mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerőintenzív agrárágazatokban - az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó
fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni. Jelen felhívás keretében kizárólag
olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
A támogatott projektek várható száma: 3 000 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
1. a támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány
formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:
a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,
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b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben
vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől
számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől
számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.
2. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a
kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
Támogatást igénylők köre:
1. Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a
mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem
benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.
b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 401 éves.
c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert
végzettségek felsorolását a felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.
Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön
szerzett, a 6. és 7. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget
bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező is.
d) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ
értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.2
A termelési potenciál (üzemméret) igazolása történhet:


Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott (jelen felhívás szerinti
támogatási kérelem benyújtási évében beadott) egységes területalapú támogatási
kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem), vagy ha az még nem került benyújtásra,3
akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelme
alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel.
Ha a támogatást igénylő rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal
igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című
formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy
TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben igazolhatja a támogatást
igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által
földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással (2. számú melléklet szerint),
amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és
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A támogatási kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 41. életévét.
Az egyéni vállalkozó partner- és kapcsolódó vállalkozásainak üzemmérete az egyéni vállalkozó ezen partner- és
kapcsolódó vállalkozásaiban a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő szavazati arányában kerül
figyelembevételre abban az esetben, ha ez a szavazati jog eléri a többségi befolyáshoz szükséges mértéket vagy
meghatározó befolyással rendelkezik. Ilyen befolyás tényéről a támogatási kérelemben a támogatást igénylő
köteles nyilatkozni és az üzemméretet köteles igazolni
3 Amennyiben a TERA kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kerül sor a támogatási kérelem benyújtására,
abban az esetben a támogatási kérelem addig nem nyújtható be, amíg a TERA kérelem benyújtásra nem került.
2
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STÉ kódját. Az igazoláson azokat a területeket kell feltüntetni, melyeken a támogatást
igénylő mezőgazdasági tevékenységet végzett a figyelembe vehető TERA kérelem
benyújtásának évében.


Állattartás esetén igazolni kell, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a
továbbiakban: NÉBIH) a támogatást igénylő által létesített tenyészetet nyilvántartásba
vette, valamint be kell nyújtani az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei
kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított, 30 napnál nem régebbi
igazolást (14. számú melléklet).4
A termelési potenciál (üzemméret) tényleges rendelkezésre állásának igazolását az
első kifizetési kérelem benyújtásakor kell teljesítenie a kedvezményezettnek.
A termelési potenciál (üzemméret) igazolása történhet:
Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy
anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett
éves átlagos állatlétszámot5 kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb,
a felhívás 3. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az
állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási
hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell az éves átlagos állatlétszám
alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig
bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.

2. Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem
benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.
b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat
mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy
mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként
és ügyvezetőjeként.
c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok
és pénzügyi kockázatok tekintetében tényleges és hosszú távú ellenőrzést
kizárólagosan gyakorló személy) legalább 18, legfeljebb 406 éves.
d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert
mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert
végzettségek felsorolását a 7. számú melléklete tartalmazza.
Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön
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A 14. számú melléklet szerint igazolt állatlétszám alapján történik a jogosultságként előírt STÉ (üzemméret)
számítása.
55 Éves átlagos állatlétszám számítása a kifizetési kérelem benyújtását megelőző 12 hónap állatállománynyilvántartása alapján történik.
6 A támogatási kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 41. életévét.
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szerzett, a 6. és 7. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget
bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező.
e) A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000
STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője
együttesen7 legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.
A termelési potenciál igazolása történhet:


Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott jelen felhívás szerinti
támogatási kérelem benyújtási évében beadott TERA kérelem, vagy ha az még nem
került benyújtásra,8 akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben beadott
TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó
üzemmérettel.
Ha a támogatás igénylő rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal
igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című
formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy
TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben igazolhatja a támogatást
igénylő székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi
igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 2. számú melléklete szerint)
amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és
STÉ kódját. Az igazoláson azokat a területeket kell feltüntetni, melyeken a támogatást
igénylő mezőgazdasági termelő tevékenységet végzett a TERA kérelem
benyújtásának évében.



Állattartás esetén igazolni kell, hogy a NÉBIH a támogatást igénylő által létesített
tenyészetet nyilvántartásba vette, valamint be kell nyújtani az állatállomány tartási
helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által
kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást (14. számú melléklet).9
A termelési potenciál (üzemméret) tényleges rendelkezésre állásának igazolását az
első kifizetési kérelem benyújtásakor kell teljesítenie a kedvezményezettnek.

A termelési potenciál (üzemméret) igazolása történhet:
Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske
akkor az érintett állatfaj tekintetében az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos
állatlétszámot10 kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a felhívás 3. számú
melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye
szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított
7

Jogi személy kizárólagos tulajdonosának és ügyvezetőjének partner- és kapcsolódó vállalkozásainak
üzemmérete a kizárólagos tulajdonos és ügyvezető ezen partner- és kapcsolódó vállalkozásaiban a támogatási
kérelem benyújtásakor meglévő szavazati arányában kerül figyelembevételre abban az esetben, ha ez a
szavazati jog eléri a többségi befolyáshoz szükséges mértéket vagy meghatározó befolyással rendelkezik. Ilyen
befolyás tényéről a támogatási kérelemben a támogatást igénylő köteles nyilatkozni és az üzemméretet köteles
igazolni.
8 Amennyiben a TERA kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kerül sor a támogatási kérelem benyújtására,
abban az esetben a támogatási kérelem addig nem nyújtható be, amíg a TERA kérelem benyújtásra nem került.
9 A 14. számú melléklet szerint igazolt állatlétszám alapján történik a jogosultságként előírt STÉ (üzemméret)
számítása.
10

Éves átlagos állatlétszám számítása a kifizetési kérelem benyújtását megelőző 12 hónap állatállománynyilvántartása alapján történik.
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igazolás alapján kell az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a
kifizetési kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.
Jelen felhívásra konzorcium formában nem lehet támogatási kérelmet benyújtani, a támogatás
kedvezményezettje nem lehet konzorcium.
A támogatási kérelmet kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV tv.) 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti
vállalkozás nyújthat be. A jogosultság megállapításakor a KKV tv. alapján partner, illetve
kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozásokat is figyelembe kell venni.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása:


az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó
kötelezettségek teljesítése.

Előleg, önerő: nem releváns.
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