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Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 
irányuló beruházások támogatása 

 

Pályázati összefoglaló 
 

 1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő 

 Támogatás mértéke: 50-70% 

 Támogatás összege: maximum 50 M Ft. 

 

A pályázatok benyújtása 2016.12.19-től lehetséges. 

 

2. Pályázók köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 Aktív mezőgazdasági termelő  

 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősülő aktív 

mezőgazdasági termelő 

 Természetes személy abban az esetben jogosult a támogatásra, aki/amely 

együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. 

számú mellékletekben felsorolt településen életvitelszerű tartózkodási hellyel 

rendelkezik és 18. életévét betöltött természetes személy. 

 Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás abban az 

esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel 

rendelkezik; 

- bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat. 

 

3. Támogatható tevékenységek: 
 
Önállóan támogatható tevékenységek 
A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági (Annex 1) 
élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások, ezen 
belül: 

a) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, 
bérlése – a lízinget is beleértve - vagy fejlesztése; 
b) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódo új gépek és berendezések 
vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig. 
 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 
Kötelező az üzleti tervben megjelölt fejlesztéshez kapcsolódó, legalább egy 
beruházás megvalósítása (pl. új gép, berendezés vásárlása, immateriális 
beruházás). 
 

 



 

Kapcsolódó támogatható tevékenységek: 

 
Támogatható falusi- vagy egyéb szálláshelyhez kapcsolódó:  

 szolgáltatásfejlesztés (Falusi vendégasztal kialakítása, étkeztetéshez 
szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező 
helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése, kivéve a 
szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor 
készítéséhez kapcsolódó fejlesztés),  

 technológiafejlesztés (konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, 
felszerelési tárgyak beszerzése, raktár, hűtőkamra kialakítása, fejlesztése, 
kivéve a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor 
készítéséhez kapcsolódó fejlesztés),  

 műhely vagy bemutató tér kialakítása,  

 interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések,  

 árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése,  

 kapcsolódó hardver- és szoftverfejlesztések,  

 aktív turizmus és szabadidősport (természetjáró, lovas, kerékpáros, túra-kenu, 
vitorlás, sí) igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése,  

 a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó termékfejlesztés.  

 
Nem támogatható tevékenységek: 
a) mezőgazdasági termék elsődleges élelmiszer-feldolgozására és értékesítésére 
irányuló fejlesztés; 
 

4. Feltételek: 
 

 A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus 
felületen részletes üzleti tervet kell benyújtania. 

 Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet 
jogosult a támogatásra 

 Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a 
támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását 
igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén 
csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, 
az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés 
nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem 
mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt. 

 Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási 
kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, 
technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a 
támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja. 

 A kedvezményezett az üzleti tervben vállalt fejlesztéssel érintett 
tevékenységét a fejlesztéssel azonos település közigazgatási területén 
valósítja meg. 

 A fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges ingatlan a tulajdona, 
székhelye, vagy telephelye, vagy arra hosszú távú, fejlesztés lehetőségét is 
magába foglaló bérleti vagy más használati jogot biztosító szerződése van a 
támogatási kérelem benyújtását megelőzően, vagy aznaptól a projekt 
fenntartási időszakának végéig. 



 

 A fejlesztés eredményeképpen a nem mezőgazdasági tevékenységből 
származó árbevétel növekszik a projekt fenntartásának végéig. A felhívás 
kizárólag jövedelemtermelő tevékenységeket támogat. 

 A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 
hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az új 
mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten 
megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas 
vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie. 

 A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak 
Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott 
beruházások. 

 
 
A pályázati felhívás jelenleg társadalmi vitán van, a felhívás a végleges megjelenésig 
még tartalmazhat változásokat. 
 
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: szabo.istvan@tempo-consulting.hu 

Telefon: 70/778-0651 
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Projektmenedzser  
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