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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Termelői csoportok létrehozása 

VP-9.1.1. 

A támogatás célja: 

Jelen támogatás célja, a nagy tételben vásárlók ellátása érdekében az egységes minőségű és 

feldolgozottságú árualap kialakítása, a tagság termelésének és eredményeinek a piaci 

követelményekhez való igazítása a ténylegesen megvalósuló értékesítés. A piac befolyásolása és a 

magasabb jövedelem elérése érdekében, a termelői csoport vagy szervezet és tagjai közötti üzleti 

kapcsolatok meghatározása közös szabályok létrehozása által, továbbá a tagság igénye alapján a 

termelői csoportok vagy szervezetek által végezhető egyéb olyan közösségi tevékenységek 

végzése, megszervezése, amely a közös értékesítés sikerét elősegíti és a tagok 

jövedelembiztonságát javítja.   

 

Támogatást igénylők köre: 

• Földművelésügyi Minisztérium által elismert termelői csoport, amely 

• 2014. január 1-nél nem régebben alakult; 

• KKV-nek minősül. 

• Mezőgazdasági termelők; 

• Erdőgazdálkodók; 

• REL együttműködés termelői.  

Féltetétel a pályázáshoz (42/2015 FM rendelet) 

• A szövetkezet taglétszáma legalább 15 termelő legyen; 

• Sertés ágazatban legalább 40 termelő legyen; 
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• Faiskolai termék és szaporítóanyag, a virág- és dísznövény és a fűszer- és gyógynövény, 

ökológiai termék ágazatokban az a szövetkezet is elismerhető, amelynek taglétszáma 

legalább 10 termelő; 

• A szövetkezet mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősüljön; 

• Az elismerés kérelmezését megelőző lezárt évi nettó árbevétele elérje a táblázatban 

meghatározott összeget: 

A tagi termék értékesítéséből származó 
legkisebb árbevétel mértéke 

Az elismerhető termékek és 
termékcsoportok felsorolása 

50 millió Ft 
Rövid ellátási lánc termelői csoport, 
minőségrendszer alá tartozó terméket előállító 
termelői csoport. 

100 millió Ft 

Kiskérődző, nyúl, strucc, szürkemarha, 
prémesállat, juh- és kecsketej, gyapjú, 
méhészet, szőlő-bor, szója, burgonya, 
ökológiai termék, faiskolai termék és 
szaporítóanyag, erdei fa és egyéb termék, lőtt 
vad és hullott agancs, bioenergetika, virág- és 
dísznövény, fűszer- és gyógynövény, tönköly- 
és durumbúza, rizs, dohány, húsmarha, vágó 
ló. 

300 millió Ft Zöldség-gyümölcs, baromfi, szántóföldi 
növénytermesztés, cukorrépa, tehéntej. 

2 milliárd Ft Sertés. 

 

• A termelői csoportnak a tagjai által termelt, az elismerés tárgyát képező termék 

értékesítéséből származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint a szövetkezet értékesítési 

árbevételének 50%-a; 

• Termelői csoportként csak 2014. január 1-je után bejegyzett szövetkezet ismerhető el; 

• A jegyzett tőke nem lehet kevesebb 1,5 millió forintnál; 

• A szövetkezet alapszabályának tartalmaznia kell a tagok kötelezettségvállalásait; 
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• A könyvelés során el kell különíteni az elismerés alá tartozó termék vagy termékcsoport 

esetében a tagok és a nem tagok által termelt termékek mennyiségét, az abból származó 

árbevételt, valamint az egyéb árbevételt; 

• Öt évre kidolgozott üzleti terv keretében be kell mutatni a tevékenységet. 

Pályázati kondíciók: 

• Rendelkezésre álló forrás: 84,1 millió €; 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

• Támogatási időszak: 5 év; 

• Támogatás intenzitása:  

 Az elismerést követően

1. és 2. évben 3. évben 4. évben 5. évben

Támogatási intenzitás 10% 9% 8% 7% 

 

Kötelező vállalások: 

• A teljes támogatási időszak alatt az elismerés feltételeinek történő megfelelés; 

• A teljes támogatási időszak alatt KKV-nek történő minősülés; 

• Üzleti terv teljesítése. 

 

Felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


