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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 

 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

VP2.6.3.1-16. 

A pályázat benyújtása a 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig lehetséges.1 

 

A felhívás célja: 

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek 

támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis 

méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 

milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3017 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke: vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű 

támogatás. 

 Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás. 

 Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. 

 Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. 

                                                           
1 Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
Az első szakasz zárása: 2016.04.22 
A második szakasz zárása: 2016.09.23 
A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03 
A negyedik szakasz zárása: 2018.03.19 
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 A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése 

előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap 

elteltével tervezhető és igényelhető. 

Kedvezményezettek:  

2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő 

mezőgazdasági termelő, aki/amely a pályázat benyújtásának időpontjában: 

 főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő 

főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték 

(STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági 

termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ 

értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy 

mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, 

vagy a megelőző három év átlagában. Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző 

három év átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét kell 

feltűntetni. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy 

mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni 

vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani. 

– a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret nagysága a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évének: - egységes területalapú 

támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, 

mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.  

– Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó 

árbevétel nagysága. 

A felhívásra pályázni konzorcium formájában nincs lehetőség, a projekt kedvezményezettje 

nem lehet konzorcium.  

Pályázati feltételek: 

 Nem támogatható az a pályázó, aki/amely vállalkozás jelen - VP-6.3 kódszámú - 

felhívás keretében már részesült támogatásban. A támogatást igénylő a támogatási 

időszak alatt (2016 – 2020) egy alkalommal részesülhet támogatásban a 

„Mezőgazdasági üzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16” című felhívásra. 

 A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 

legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. 

 Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a 

támogatásra, amennyiben egy életvitelszerű tartózkodási helyről több kérelem érkezik 

be, akkor a magasabb pontszámot elért pályázó lesz a kedvezményezett. 

 Az a kedvezményezett, aki már részesült Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból - a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásból, az 

nem pályázhat a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16 felhívásra. 
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Támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

 A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak 

elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete 

meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék 

feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 

6000 eurót. 

Önerő: nem releváns 

Előleg: nem releváns 


