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bemutatja:

Vidéki térségfejlesztés a
Vidékfejlesztési Programban
2014-2020
Székely Erika

Közös Agrárpolitika
közös kihívások
közös célok

közös eszköz: Közös Agrárpolitika
(2014-2020: 13,061 milliárd €)
I. Pillér: 8,916 milliárd €
• közvetlen kifizetések
• piaci intézkedések

EU költségvetés
KAP:
38%

II. Pillér: 4,145 milliárd €
• vidékfejlesztési program

Változások a 2007-2013. év közötti
programozási időszakhoz képest
 „jogcímrendeletek”

pályázati felhívások

 kizárólag elektronikus támogatási kérelembenyújtás

 támogatások odaítélése
 közigazgatási hatósági eljárás

polgári jogi alapon

 támogatói okirat kibocsátásával, vagy támogatási szerződés
megkötésével
 előleg igénylés

kötelező biztosíték (kevés kivétel)

 támogatás kifizetésére csak a tervezett tevékenységek
megvalósítását követően a kapcsolódó költségek felmerülése
után (kivéve: átalánytámogatások)

palyazat.gov.hu

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Alprogramok:
FIG

195 MILLIÓ €

REL

66 MILLIÓ €

Tudásátadás és innováció

~ 43 milliárd Ft
célcsoport:
„mindenki”

Mezőgazdasági termelés és
élelmiszer-feldolgozás
~ 857,7 Mrd Ft

fő célcsoport:
mezőgazdasági
termelők

Erdőgazdálkodás

~ 106,5 Mrd Ft

fő célcsoport:
erdőgazdálkodók

Fiatal Gazda (Alprogram)

~ 60,5 Mrd Ft

195 millió €

célcsoport:
mezőgazdasági
termelők

Rövid Ellátási Lánc (Alprogram)

~ 20,5 Mrd Ft

66 millió €

célcsoport:
mezőgazdasági
termelők

Vidéki térségek

~ 213,9 Mrd Ft
célcsoport:
vidéki térségben
működők

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

2015. november

 fejlődőképes mezőgazdasági kisüzemek részére üzleti terv alapján
 piacszerzés,
 termékszerkezet korszerűsítés,
 termeléskorszerűsítés,
 magasabb feldolgozottság
 mezőgazdasági kisüzem: 3000-6000 STÉ üzemméret, vagy ennek megfelelő –
mezőgazdasági termelésből és élelmiszer feldolgozási tevékenységből származó
– árbevétel
 átalánytámogatás: max. 15 000 € / 5 év
 két részletben: 75% - 25%

 az üzleti tervben vállalt legfeljebb ötéves időszak elteltével a üzem mérete
(STÉ) vagy az árbevétele meg kell, hogy haladja a 6000 €-t

Nem mezőgazdasági tevékenységek
elindítása

2015. november

 támogatható: nem mezőgazdasági tevékenység indítása, kivéve mg. termelés;
Annex I. feldolgozás, értékesítés és megújuló energia termelés

 pályázhat: mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, vagy
helyben lakó természetes személy
 átalánytámogatás: 40 000 € / 5 év
 két részletben: 75% - 25%
Nem mezőgazdasági tevékenységek
fejlesztése

2015. november

 támogatható: csak beruházás, kivéve mg. termelés; Annex I. feldolgozás,
értésesítés; megújuló energia termelés
 pályázhat: mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők
 felmerült költségek alapján: max. 100 000 €
 intenzitás: 50-70%
 lehetőség kamattámogatás igénybevételére (max. 10 százalékpont)

Kisgazdasági szereplők együttműködései

2016.

 a helyi gazdaság bármely nem mezőgazdasági szektorában létrejövő
együttműködés támogatható, pl. közös termékfejlesztés, közös feldolgozói
kapacitások, összehangolt turisztikai szolgáltatások
 elvárás a korábbi működéstől eltérő konkrét output és annak közös használata
 pályázhat: legalább 5 tagú együttműködés (mikrovállalkozás, vagy természetes
személy).

 felmerült költségek alapján: szervezésre (tervezés, szervezés, képzések,
működés, promóció) 25 000 € (≈ 7,5 millió Ft), beruházásra (egyedi projektek)
80 000 € (≈ 24,8 millió Ft)
 intenzitás: szervezés költségei 90%, beruházás 50-60%
 max. 3 év (szervezés költségei évente egyenlő részletekben térítve)

Szolidáris gazdálkodás együttműködései

2016.

 cél: hátrányos helyzetű csoportok integrációja, az általuk történő termék
előállítás és a fogyasztók önszerveződő csoportosulásának megszervezése,
széleskörű nyilvánosság biztosításával
 támogatható:
 segítő – szociális, egészségügyi – rehabilitáció
 Szemléletformáló környezeti és élelmiszerügyi képzés
 önmagában tanulmányok, tervek készítése nem támogatható
 pályázhat: legalább 2 tagú együttműködés (legalább egy mikrovállalkozás,
legalább egy szakember)

 felmerült költségek alapján: szervezésre 25 000 € (≈ 7,5 millió Ft), beruházásra
80 000 € (≈ 24,8 millió Ft)
 intenzitás: intenzitás: szervezés költségei 90%, beruházás 50-60%
 max. 3 év

Kisméretű infrastruktúra fejlesztése
 Támogatható:
 állami/önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi épület
energetikai korszerűsítése és megújuló energiaforrások használata
 helyi termékértékesítést szolgáló piaci infrastruktúra fejlesztése
 külterületi közutak (csak helyrajzi számmal ellátottak)
 200 le alatti településen és külterületi településrészen szennyvíz-kezelés,
tisztítás (egyedi szennyvíztisztítás)
 településeket meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai
korszerűsítése
 csak tanyákon háztartási léptékű víz, villany, szennyvíz
 pályázhat: önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház; tanyákon: természetes
személy
 vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, intenzitás: 75% - 95%
(tanyákon 50% - 65%)
 Max. támogatások: kis méretű infrastruktúra: 160 000 €, megújuló energetika:
160 000 €, szennyvízkezelés: 500 000 €, természetes személy: 20 000 €

Alapvető szolgáltatások fejlesztése
Támogatható:
 Közétkeztetést végző intézmények konyhájának fejlesztése (max. 65 000 €)
 köz- és vagyon biztonságot szolgáló fejlesztések (polgárőrség, mezőőrség járműés eszközbeszerzése) (max. 40 000 €)
 falu- és tanyagondnoki szolgálat jármű- és eszközbeszerzése; (max. 40 000 €)

 Önkormányzati közforgalmi utak kezelésére, állapotjavítására, karbantartására
erő- és munkagépek beszerzése; (max. 65 000 €)
 CSAK 1000 fő alatti településeken: többfunkciós közösségi terek, szolgáltató
központok létrehozása, fejlesztése (max. 95 000 €)
 pályázhat: önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház
 vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás,

 intenzitás: 75% - 95%

Ütemezés
(TERVEZETT)

2015.
december

2016.
2015.
december

Pályázati cél

Σ forrás

településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése
többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, állami vagy önkormányzati funkciót
nem magába foglaló közösségi létesítmények
energetikai korszerűsítése

26,9 mrd Ft

helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése

10,6 mrd Ft

egyedi szennyvízkezelés

2016.

háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás,
valamint szennyvízkezelés fejlesztések

2016.

külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapot
javításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése
jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és

12 mrd Ft
6,2 mrd Ft

22,4 mrd Ft

LEADER: Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése
HACS elismerés feltételei:
 10 000-150 000 fő közötti lakosságszám a HFS-sel lefedett területen (akcióterület)

 vidéki települések az akcióterület finanszírozásra jogosult részén, földrajzilag
folytonos egység, egy település csak egy HACS-hoz tartozhat
 külső települések bevonhatók a HFS-be, de fejlesztések nem finanszírozhatók
 Döntéshozatalban köz-, vállalkozói-, illetve civil szféra 49% alatti szavazati joggal
rendelkezik
 Támogatható: HFS elkészítése, ennek keretében:
 részvétel központi képzéseken, tájékoztatókon,
 képzések, konzultációk szervezése a helyiek számára
 adatgyűjtések, elemző tanulmányok készítése,
 operatív működtetés és személyi jellegű ráfordítások

 pályázhat: minden, IH által előzetesen elismert HACS; HFS elkészítése
kötelező

 egy összegű átalány: 13 000 - 32 000 € (4-10 millió Ft), két részletben
(60-40%)

LEADER: Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása

2016.

 Célok: összhangban más OP intézkedésekkel:
 gazdasági aktivitás mikro- szintjének fenntartása (helyi termékek és
szolgáltatások)
 lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutása, elérése
 a térség , mint vállalkozói tér, lakhely és turisztikai vonzerő erősítése
 Helyi közösségek egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának, együttműködési
készségeinek erősítése
 helyi pályázati felhívások a HFS alapján, helyi döntéshozatal, kedvezményezettek
körét a HACS határozza meg (vállalkozás kizárólag mikro lehet, HACS nem lehet
kedvezményezett)
 vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás
 maximális támogatás:
 240 000 €/projekt, ami meghaladható a HFS-ben rögzített, megfelelő
indoklással (pl. innovatív aprófalu komplex projekt, több települést szolgáló,
többéves projekt)
 200 000 €/támogatott/3 év

LEADER Térségek közötti és nemzetközi
együttműködések

2016.

 Távolabbi térségek szereplőivel való együttműködés, hasznos gazdálkodási,
közszolgáltatás-szervezési, egyéb együttműködési modellek megismerése
 nem korlátozódhat tapasztalatcserére, egyedi célt szolgáló beruházás
 Kedvezményezett lehet: mikro- és kisvállalkozás, partner közjogi és magánjogi
szervezet, partner természetes személy, elismert HACS
 Max. 65 000 €/projekt, intenzitás: 100%

LEADER HACS működési és animációs költségek
 A HFS végrehajtásának irányításához kapcsolódó működés (operatív
működtetés, személyi ráfordítás, stratégia értékelés) költségei illetve helyi
szereplők animációja (HFS szervezése, információcsere, általános tanácsadás a
pályázatok elkészítéséhez)

 a HFS-re jóváhagyott összeg max. 15%-a

2015. december

Köszönöm a figyelmet!

