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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 

beruházások támogatása  

VP6-6.4.1-16 

A támogatás célja: 

Jelen felhívás célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági 

termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek fejlesztése érdekében 

történő támogatása. 

Támogatást igénylők köre: 

• Vidéki térségekben mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, 

aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  

- székhelye/telephelye legalább a támogatási kérelembenyújtását megelőző év január 

elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van; 

- a projekt megvalósulási helye a Felhívás 3.,4., vagy 11. számú mellékletében szereplő 

településen található; 

- igazolja, hogy a támogatási kérelembenyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 

vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.  

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

• falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése.  

A turisztikai fejlesztés támogatható; 
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• a Felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-. 

szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely, vagy 

bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító 

helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: legalább egy beruházás 

megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak elődleges 

mezőgazdasági termeléshez: 

• Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:  

- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének   

rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal. 

• Egyéb szálláshely esetében:  

- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható; - amennyiben a projekt 

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén 

valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható; 

•  A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági 

termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy 

továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, 

interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák 

kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott 

termékeket árusító bolt, mozgó bolt). 

Amennyiben a kedvezményezett őstermelő, abban az esetben legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtásáig köteles az új egyéni vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenteni. 
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatgató tevékenységek 

• Tájékoztatás és nyilvánosság 

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek 

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel 

együttesen támogathatóak:  

• ingatlan vásárlása; 

• kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-; melegítő-, főzőkonyha 

fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése, étkezőbútorok 

beszerzése; 

• projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek; 

• az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítás és fejlesztése; 

• megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület 

tekintetében. 

 

Pályázati kondíciók: 

• Rendelkezésre álló forrás: 35,94 milliárd Ft; 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

• Támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településektől 

függően az alábbiak szerint alakul:  

 

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet nem 

besorolható járásban lévő település esetén 

 

50% 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 

szerinti „kedvezményezett” járásban lévő 

településen 

 

60% 
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A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 

szerinti „fejlesztendő” és „komplex 

programmal fejlesztendő” járásban lévő 

településen 

 

70% 

 

• Előleg igénylés: Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg 

mértéke a megítélt támogatás 50%-a. 

• Benyújtás: 2017.04.18 - 2019.04.23.  

Értékelési határnapok: 

2017. május 18. 

2017. június 19. 

2017. július 19. 

2017. október 19. 

2018. január 19. 

2018. április 19. 

2018. július 19. 

2018. október 19. 

2019. január 21. 

2019. április 23.  

 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 

http://www.tarna91.hu/

