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A mezőgazdasági termékek feldolgozásának 
fejlesztésére irányuló projektek támogatására 

Miről szeretnék ma tájékoztatást adni:

2015-2018 között az  élelmiszer feldolgozást, előállítást érintő  
beruházási intézkedések keretében mire lehet, és hogyan  
lehet támogatást igényelni, kiemelten a 

Vidékfejlesztési Program  (VP) keretében  Mezőgazdasági 
termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 
elősegítése a feldolgozásban VP-3-4.2.1-15 

 és a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív programban 
várható pályázati lehetőségekről



A mezőgazdasági termékek feldolgozásának 
fejlesztésére irányuló projektek támogatására

Az élelmiszer-feldolgozás beruházásait a két program együttesen támogatja:

 a mezőgazdasági vállalkozások élelmiszer-feldolgozási tevékenységét
teljes körűen, továbbá a mikro- és kisvállalkozás méretű Annex 1
árucsoportba tartozó, élelmiszer előállító-feldolgozó vállalkozások fejlesztéseit
a VP,

 míg a közepes méretű Annex I. és a nem Annex- I. termékeket előállító,
mikro,- kis élelmiszer-ipari vállalkozások fejlesztéseit a GINOP
támogatja.



A mezőgazdasági termékek feldolgozásának 
fejlesztésére irányuló projektek támogatására 

Kiemelt változások:

Éves forrás előirányzat Korm. Határozattal
1012/2016 (01.20.) Korm. Hat.  Kód VP3-4.2.1-15 (151 Mrd Ft)
1721/2015 (X. 6.) korm. Határozat hatályát veszti

Korábbi időszaktól eltérően Polgári eljárás keretében történik a támogatás odaítélése
Pályázati Felhívás ( pályázati csomag ÁUF, ÁSzF és mellékletek) legalább 30
nappal a benyújtás előtt közzétételre kerül
Pályázati Felhívás alapján támogatási kérelem kerül benyújtásra
2016.02.25-2018.02.25

A támogatással kapcsolatos eljárások alapja a 272/2014 (XI:5.) Korm.rendelet.
(fontos modósitások, nyomonkövetése)

Kapcsolattartás elektronikus www Széchenyi 2020
támogatási kérelem benyújtása
pályázati felhívással kapcsolatos közlések,
felmerülő kérdések feltétele, megválaszolása,
ügyfélszolgálat + regisztráció



A mezőgazdasági termékek feldolgozásának 
fejlesztésére irányuló projektek támogatására 

Kik?, Mire?, Hogyan?



Pályázati felhívás
VP-3-4.2.1-15 

A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás az Európai Unió 3-as, 5-ös és 6-os vidékfejlesztési prioritásaihoz3, 
illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületekhez kapcsolódik: 

•3A – keretösszege: 72,6 Mrd Ft 
elsődleges termelők versenyképességének javítása

•6A – keretösszege: 20,5 Mrd Ft 
munkahelyteremtés megkönnyítése

•5B – keretösszege: 57,9 Mrd Ft  
élelmiszer-feldolgozó iparág energiafelhasználás 
hatékonyságának  fokozása

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 151 Mrd Ft. 
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I.Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

A) Célterület: Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra 
jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az 
élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. 

 magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések,

 versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását,
optimalizálást, valamint a piacra jutást elősegítő fejlesztések (különösen
tárolás, hűtés),

 piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott
kapacitásbővítő fejlesztések.

 Foglalkoztatás bővítése vidéken
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I.Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

A) Célterület

Támogatható tevékenységek:

• Új eszközök , gépek beszerzése

• Anyagmozgatás/csomagolás/raktározáshoz kapcs. Új eszköz 
beszerzése

• Termeléshez/vállalatirányításhoz kapcs. Informatikai eszközök és 
szofverek beszerzése

• Tevékenységet szolg. Épületek, építmények kivitelezése
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I.Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

B) célterület: Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésével 
összefüggő, a környezeti erőforrás-hatékonyságot  célzó fejlesztések 
támogatása. 

 anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb
módon (egyebek között megújuló energia használattal például biogáz,
biomassza alapú) csökkentő funkciók, technológiák bevezetése,
fejlesztése.
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I.Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

B) Célterület

Támogatható tevékenységek:

1. Energiahatékonyság

• Épületek hőszigetelése, nyílászárók cseréje

• Fűtési, melegvíz rendszerek korszerűsítése

• Világítási rendszerek korszerűsítése

• Technológiai folyamatok korszerűsítése
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I.Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

B) Célterület

Támogatható tevékenységek:

2. Környezetterhelés csökkentése

• Üzemi infrastruktúra víztakarékosságát és emissziócsökkentést célzó 
korszerűsítések

• Erőforráshatékonyságot fokozó mérő- , ellenőrző- regisztráló 
rendszerek
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I.Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

B) Célterület

Támogatható tevékenységek:

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák

• Fűtési, melegvíz rendszerek megújuló energiaforrásból

• Gazdasági/termelési folyamat hőigényének fedezése megújuló 
energiaforrásból

• Villamosenergia termelése (biogáz, napelemes rendszer)
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I. Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági
termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I.
termék4 előállítására vonatkozó – tevékenységek támogathatóak

Nem tisztázott a termék lista az Annex I termékkörben folyamatban

Különösen nem támogatható:
-halfeldolgozás
-borászati termék előállítása
-takarmánygyártás
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Kedvezményezettek I.

• 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra,
amennyiben:
• a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
• b. tevékenysége Annex I. termékfeldolgozására irányul.

• 2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban
az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
• a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
• b. tevékenysége Annex I. termékfeldolgozására irányul;
• c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméketállít elő.
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Kedvezményezettek II.

• Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség.

• Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független
- kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív
projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a
mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális
szövetkezet által végrehajtott projekt.
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Támogatási összegek és  mértékek I.

Egyéni beruházás és kollektív beruházás esetén egyaránt 
VP-ben meghatározott támogatási 
intenzitás KMR-en belül 

40 % 

VP-ben meghatározott támogatási 
intenzitás KMR-en kívül 

50 % 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
•egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft,
•kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.
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Főbb jogosultsági kritériumok:

A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania.
 50 millió Ft teljes projektösszeg egyszerűsített üzleti terv.

 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv

 A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a
megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt.

 össze nem tartozó egyedi értékű 25 millió forint támogatás esetén
közbeszerzésre kötelezett a támogatást igénylő. 2015. évi CXLIII. Törvény a
közbeszerzésekről III.ejezet 5.§ (3) pont

 Mezőgazdasági termelőnek minősül az, akinek előző évi árbevételének legalább
50%-a mezőgazdasági termelésből származik.
 Nem mezőgazdasági termelő csak mikro-, és kisvállalkozás lehet.
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Támogatható költségek

A korábbi pontokban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például 
az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági 
fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági 
tanulmányok költségeit is beleértve;

d) A következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és 
védjegyek vagy folyamatok megszerzése.
Általános költségek és immateriális javak 
költségei ebből: 
 közbeszerzési eljárások lefolytatása 
 tájékoztatás, nyilvánosság 
 műszaki ellenőri szolgáltatás 
 könyvvizsgálat 
 projektmenedzsment 
 Ingatlan vásárlás (5.5.4 pont) 

5%

1% 
0,5% 
1% 
0,5% 
2,0% 
2,0 %                                      
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Támogatási értékelési szempontok:

 A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók
azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján

 a kérelemre adott össz. pontszám nem éri el a minimális 50 pontot,

 Továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 30

 Két fő csoportra osztottak az értékelési szempontok:

 Horizontális elsődlegesen élelmiszer minőségi, energia hatékonysági,

foglalkoztatási feltételek,

 Üzleti terv megfelelősége
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Támogatási értékelési szempontok:

 Ökológiai gazdálkodás 3 pont

 Minőségrendszerben vesz részt 3 pont

 Projekt kapcsolódik korábbi ÚMVP támogatott fejlesztéshez 4 pont

 10 %-ot meghaladó energiahatékonyság javulás max. 8 pont

 Megújuló energiaforrás használata 7 pont

 Környezeti szempontok érvényesítése 15 pont

 Foglalkoztatotti létszám növelése max. 6 pont munkahelyenként

 Kedvezményezett járási besorolás max 6 pont

 Üzleti terv 55 pont
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Egyéb fontos tudnivalók:

Előleg igénylése:

 előleg igényelhető.
 az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a
megítélt támogatás 50 %-a.

Elszámolások:

 A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt
összes költségét!

 Mérföldkövek tervezése és a szakmai tartalom estleges változása (csökkenése)
arányosan csökkenti a támogatás összegét

 A támogatási döntés kézhezvételétől 6 hónapra a projekt 10 %-val el kell számolni de
legalább 200 e Ft értékben.



EGY DIA A GINOP-RÓL

oA GINOP  IH a közepes  élelmiszeripari vállalkozások részére  kombinált támogatást 
készíti elő, ami  nem teljes értékű támogatási lehetőség  ezen vállalkozások számára. 
Várhatóan 2016 évben  a Magyar fejlesztési Bankkal való egyeztetést – mint a hitelterméket 
kidolgozó szervezet- követően valamikor június /július 47 MRD Ft 25 Mrd Ft  
visszatérítendő  és 22 Mrd Ft nem visszatérítendő lesz elérhető a Pályázati felhívás.

oÉves forrás előirányzat Korm. Határozattal

1006/2016 (01.18.) Korm. Határozat tartalmazza

Élelmiszer feldolgozást érintő intézkedések
2014-2020 Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program



Kívánok sikeres együttműködést

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



Kapcsolattartás

Elérhetőségem:

Dr. Szili-Fodor Dóra

Vidékfejlesztési referens

Mobil :+36-70-436-5329

e-mail: fodor.dora@nak.hu

www.nak.hu
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