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Vidékfejlesztési támogatási rendszer 2014-2020,
SZABÁLYOZÁS


„EMVA rendelet” (1305/2013/EU): AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
1305/2013/EU RENDELETE (22013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az
1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről



Magyarország – Vidékfejlesztési Program 2014-2020



272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről



290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
a kedvezményezett járások besorolásáról



Pályázati felhívások

272/2014 Korm. rendelet
jelentősége a VP-ban
A Kormányrendelet általános szabályokat fogalmaz meg, amelyek minden
operatív program felhasználására igazak.
 Pl.: 5. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez
 NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL
2014-2020 programozási időszak
(…)
3.8. Projektmenedzsment költségek
(…)
 3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások
 3.8.2.1. Közszféra szervezet kedvezményezettek az Útmutató 3.8.1.5.
pontjában foglalt igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor
számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami
vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el.

Pl. átalány költség (272/2014
Korm. Rendelet)



49. Egyszerűsített költségelszámolás
138. § Az 5. mellékletben felsorolt, átalány alapú egyszerűsített
elszámolási módokat, az abban megfogalmazott feltételekkel kell
alkalmazni a kettős finanszírozás lehetőségének kizárása mellett. A
kedvezményezettnek a projektben átalány alapon elszámolt költségek
felmerülését nem kell igazolnia, a költségekkel valamint a jövedelemkompenzációként kapott támogatásokkal kapcsolatos elszámoló
bizonylatokat, az azok kifizetését igazoló bizonylatokat és az egyéb
kapcsolódó nyilvántartásokat a kifizetési igényléshez nem kell csatolni. A
felmerült költségeket alátámasztó bizonylatok helyszíni ellenőrzés
keretében sem kerülnek vizsgálatra.

290/2014 Korm. rendelet
jelentősége a VP-ban

290/2014 Korm. rendelet jelentősége a VPban

Vidékfejlesztési támogatási rendszer logikai
szerkezete 2014-2020 PÉLDA


EMVA rendelet (1305/2013/EU) 20. cikk: Alapvető szolgáltatások és a
falvak megújítása a vidéki térségekben



VP. 6. prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység
csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben



VP. Intézkedés: M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a
vidéki térségekben



Alintézkedés: 7.2. „Beruházások a kisméretű infrastruktúra
valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése terén,
beleértve a megújuló energiával és az energia megtakarítással
kapcsolatos beruházásokat”



„Alintézkedés/Művelet: 7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki
térségekben

VP. 6. prioritás
alintézkedések/műveletek













6.2.1 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása
6.3.1 A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
6.4.1 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése
7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben
7.4.1. Alapvető szolgáltatások fejlesztése
16.4.1 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
16.9.1. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott
mezőgazdaság
(19.1. LEADER helyi partnerségek felkészülése, a HFS tervezése)
19.2. LEADER helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása,
19.3. A térségek közötti és nemzetközi együttműködések kialakítását és
az együttműködés keretében közös projektek megvalósítása,
(19.4. A LEADER HACS-ok társadalom- és gazdaságszervező,
mobilizáló tevékenysége és a működésük költségei)

6.2.1. Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
támogatása










a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági
tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állása, valamint
a vidéki térségekben egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató
mikrovállakozás indításának előmozdítása.
Nem támogatható: mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I) feldolgozására és
értékesítésére irányuló fejlesztés.

Legfeljebb öt éves működés vállalása két részletben (75%
- 25%) átalány formájában nyújtható támogatás.
Az első kifizetést követő további igénylés az üzleti terv
teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban
az első igényléstől számított 36 hónap elteltével
tervezhető és igényelhető.
Igényelhető támogatás: 40 000 euró 5 éves időszakra
nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.
A második támogatási részlet az üzleti terv megfelelő
végrehajtásától függően fizethető ki.

6.3.1 A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése


Induló vállalkozások által mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó
tevékenységekhez nyújtott támogatás



Mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 EUR STÉ értéket, de nem
haladja meg a 6000 EUR STÉ értéket. (STÉ kalkulátor – google)



Igényelhető támogatás: 15 000 euró 5 évre, átalány.
Az első alkalommal igényelhető támogatás a teljes összeg 75%-a.
További igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának
függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap
elteltével tervezhető és igényelhető.







Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével a
mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg
kell, hogy haladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és
élelmiszer feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó
árbevétele a 6000 eurót.

STÉ (Standard Termelési Érték

6.4.1 Nem mezőgazdasági tevékenységek
fejlesztése











A művelet a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások induló vagy már működő
nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésével a gazdasági több lábon állás
erősítését célozza.

Nem támogatható: mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I) feldolgozására és
értékesítésére irányuló fejlesztés.

Maximális támogatási összeg: 100 000 euró, mint nem
mezőgazdasági kis értékű (de-minimis) támogatás. NEM
ÁTALÁNY.
Maximális alaptámogatási intenzitás: 50%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
„kedvezményezett‖ járásban lévő településen: 60%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint „fejlesztendő‖
és „komplex programmal fejlesztendő‖ járásban lévő
település településeken: 70%;
szociális szövetkezet esetében: 70%

7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a
vidéki térségekben
Minden vidéki településen (A település-kategória):
 állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat
ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, ill. megújuló energiaforrások
használata;
 helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejlesztése;
 külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése;
 a 2000 lakos-egyenérték alatti településeken, illetve 2000 lakos-egyenérték
alatti külterületi településrészeken a megfelelő szintű szennyvíz -elvezetés és tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés megvalósítása autonóm
természetközeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi szennyvíztisztító
kisberendezések megvalósítása révén.
 a településképet meghatározó épületek külső rekonstukciója és
energetikai korszerűsítése;
Csak tanyákon (B település-kategória):
 a háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés
fejlesztések.


Összesen (EUR): 205 533 251 ~ 62 mrd Ft

7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a
vidéki térségekben – támogatás összege

7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki
térségekben – jogosultság, kötelezettségek






A fejlesztés a Program által definiált vidéki térségben valósul meg, (10 000 fő
alatti település is korlát).
A fejlesztés illeszkedik a település rendezési tervéhez, fejlesztési tervéhez,
ennek hiányában a járási vagy megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz.
A B település-kategória esetében a fejlesztés a 2013. évi CXXII. törvényben
foglalt területen (tanya) valósul meg.
A fejlesztés tárgyára irányuló tulajdoni, használati vagy fenntartói jogviszony
legalább a fenntartási időszak végéig.
Fenntartási és üzemeltetési terv, amennyiben szükséges.

7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki
térségekben – kötelezettségvállalás











Meglévő épület felújítása, fejlesztése, illetve bővítése eredményeképpen a fajlagos
fenntartási költségek (különösen a fűtési és használati melegvíz előállítási) csökkennek.
Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint [melyet a
7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz] elérése elvárás.
Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi
energiahatékonyság javulás, komplex eszközök alkalmazásával.
Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia
alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.
Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék,
valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok,
melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok
mennyiségének 50 %-át.
Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása
esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó
releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések
esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány
megléte.
2000 lakos-egyenérték alatti szennyvízkezelési megoldások esetében a beruházásnak
legalább 50 lakost kell érinteni. (a B település-kategória kivételével)

7.4.1. Alapvető szolgáltatások fejlesztése
Minden vidéki településen (A település-kategória):
 a településen bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző
intézmények konyhájának fejlesztése (többek között: gépek,
berendezések, eszközök beszerzése, beépítése, gépjármű beszerzése),
továbbá az ehhez kapcsolódó helyi alapanyag-beszerzés, -raktározás és
-előkészítés, valamint a központtól távol eső településrészeken az
étkeztetés megoldása.
 köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr, mezőőr
szolgálat jármű, és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes),
 falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és
eszközbeszerzéssel (közfunkció, térítésmentes),
 az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
Csak 1000 fő alatti településeken (B település-kategória):
 többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása,
fejlesztése: legalább 3 különböző közösségi szolgáltatás nyújtását kell
megvalósítani és működtetni a fejlesztés eredményeként.


Összesen (EUR): 73 314 640 ~ 22 mrd Ft

7.4.1. Alapvető szolgáltatások fejlesztése - –
támogatás összege

16.4.1 Együttműködések támogatása a REL és a helyi
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért


Az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése a rövid ellátási
láncok és a helyi piacok létrehozása és fejlesztése, valamint a rövid ellátási láncok és
helyi piacok fejlesztésével kapcsolatos, helyi vonatkozású promóciós tevékenységek
céljából

legalább 5, mikrovállakozásnál nem nagyobb
mezőgazdasági termelő, és egy non-profit vállalkozás
„piacszervező”
REL projekt: az EMVA rendelet (35. cikk (6)) és az
együttműködéssel kapcsolatos útmutatóban leírt
lehetőségnek megfelelően tartalmazza az együttműködés
közvetlen költségeit, továbbá az együttműködés által
létrehozott projektterv (itt: REL Fejlesztési Terv)
végrehajtását, azaz az együttműködéshez kapcsolódó,
kifejezetten a piacra jutást célzó közös és egyéni, kis
léptékű beruházás jellegű fejlesztéseket (pl. piaci kínálás
eszközei, stand, mobil hűtőpult, promóciós eszközök, stb.)


16.4.1 REL – támogatás, kedvezményezett, feltételek









Vissza nem térítendő támogatás global grant
formában. (Piacszervező osztja tovább) Max.
300.000 EUR max 90%
Mezőgazdasági termelők és csoportjaik, non-profit
vállalkozás (piacszervező).
A mezőgazdasági termelők és a fogyasztó között
legfeljebb egy közvetítő lehet.
Új REL csoport vagy új projekt

16.9.1. Szolidáris gazdálkodás és közösség
által támogatott mezőgazdaság




Az együttműködés alapja mezőgazdasági tevékenység, ezért legalább egy
mezőgazdasági termelő vagy termelők csoportja a tagja. A már működő
mezőgazdasági tevékenységre épülnek az együttműködés segítségével
szervezett, főként a helyi társadalom hátrányos helyzetű tagjai számára
(bevonandó célcsoport) hasznos, a bevonásukon alapuló szolgáltatások:
segítő - szociális, egészségügyi - rehabilitációs, szemléletformáló,
környezeti és élelmiszerügyi oktatás), amelyeket a gazdálkodó a projekt
keretében alkalmazható kiegészítő jövedelem fejében nyújt.
Az együttműködések működtetése támogatásának időtartama 3 év.

19.3. A térségek közötti és nemzetközi
együttműködések kialakítását és az együttműködés
keretében közös projektek megvalósítása
A 19.3 alintézkedés célja részben a 16. Együttműködések intézkedés
alatt közvetlen gazdálkodási együttműködési lehetőségek távolabbi
térségekkel való kibővítésének előmozdítása, vagy éppen más, a
vidéki térségek számára hasznos gazdálkodási, közszolgáltatásszervezési vagy egyéb együttműködési modellek megismerése,
meghonosítása vagy elterjesztése. A kétféle ―együttműködés‖
elemet tartalmazó projekt átfedés-mentességét oly módon lehet
biztosítani, hogy mindkettő központi kezelésű, amelyben az
informatikai rendszer jól tudja azonosítani mind az alanyokat, mind a
projekt-tartalmakat.
Nem jogosult olyan egyedi célt szolgáló egy vagy több beruházási
elem finanszírozása, amelyben az „együttműködés” színlelt,
mivel az nem haladja meg a párhuzamosan megvalósuló
fejlesztés, vagy a megrendelő és kivitelezésben közreműködő,
vagy a jövőbeli kizárólagos használó tartalmat.
 Maximális támogatási intenzitás: 100%
 Maximális összeg: 65.000 euró / projekt
 Az Irányító Hatóság HACS-onként meghatároz egy pénzügyi keretet.


HOGYAN?




ELVILEG EGYSÉGES ELJÁRÁS a különböző alapok
esetében
ÉNGY?
Lehatárolások ? TOP, GINOP, KEHOP, LEADER
Mottó:
„Még nincs teljesen kész, de már majdnem elkezdtük.”
Köszönöm a figyelmet!
Fejes István
06 20 223 0607
fejes.i@aba.hu

