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A Vidékfejlesztési Program forrása

� Közös Agrárpolitika (KAP): Magyarországon jut 13,061 

milliárd Euro a ciklusban

� Ebből:
KAP I. pillér: 8,916 milliárd Euro

� közvetlen támogatások (uniós forrás) –
Földművelésügyi Minisztérium

� piaci intézkedések (uniós forrás) – Földművelésügyi 
Minisztérium

� KAP II. pillér: 4,145 milliárd Euro (kb.1300 Milliárd Ft)

� Vidékfejlesztés Program (uniós és nemzeti forrás) –
Miniszterelnökség 



Célkitűzések
� Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és 

fejlesztése (kertészeti ágazatok, állattenyésztés, 
élelmiszeripar); 

� Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, 
differenciált segítése;

� Versenyképesség javítása, termelési és 
jövedelembiztonság; 

� Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság;

� Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; 

� Területi kiegyenlítés; 

� Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi 
alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és 
együttműködések)

� + 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc (REL), Fiatal 
Gazda (FIG)



Együttműködések 
ösztönzése 

- Közös beruházási ösztönzők = kedvezmények 
(összeg, %)

- Együttes projektek (homogén vagy 
heterogén alanyok)

- Ágazatközi együttműködések ösztönzése, 
kutatás-fejlesztés területén jártas 
szakemberek, cégek, egyetemek bevonása



Új eljárásrend

� Jogcímrendeletek helyett pályázati felhívások

� Egységes felületen zajlik minden: 
www.palyazat.gov.hu, csak elektronikusan adható be

� Átalánytámogatások bizonyos esetekben

� Előleg kérhető: beruházásoknál max. 50%, 20 mFt
előleg alatt nem kell biztosíték

� Használt eszköz is vásárolható

� Saját teljesítés és természetbeni hozzájárulás is 
elszámolható

� ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok 
alapján nem igényelhető vissza



A VP műveletei
- Tudásátadás és innováció

- Mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldogozás

- Beruházások

- Kockázatkezelés és jövedelemstabilizáció

- Környezetgazdálkodás

- Minőségrendszerek és termelői csoportok

- Erdőgazdálkodás

- Beruházások

- Környezetgazdálkodás

- Vidéki térségek fejlesztése

- Helyi gazdaságfejlesztés

- Helyi infrastruktúra – és szolgáltatásfejlesztés

- LEADER

- REL tematikus alprogram

- FIG tematikus alprogram



VP céljai



VP műveletei és az alprogramok



Témák és műveletek











Rövid ellátási lánc tematikus 
alprogram
Mi a REL?

Termelői együttműködésen alapuló, a termelők és a 
fogyasztók közötti  szoros földrajzi kapcsolatot felhasználó, 
maximum 1 közvetítő közbeiktatásával alkotott, 
rendszeres értékesítést végző ellátási lánc.



Célok és támogatott 
tevékenységek



Fiatal Gazda alprogram

� 40 évesnél nem idősebb fiatal mezőgazdasági 
termelőket támogat, akik 5 évnél nem régebben 
gazdálkodnak

� Az alprogram céljai: 

� A vállalkozóként induló előmozdítása

� A gazdaság fejlesztése

� Tudásbázis gyarapítása, gyakorlati készségek 
megerősítése

� Szaktanácsadás, mentorálás

� Előnyben részesítés:

� Magasabb támogatás intenzitás

� Többlet pontszám

� Elkülönített forrás



LEADER



LEADER

� 1. helyi fejlesztési stratégiák készítése (minőségi kiválasztás: 
stratégiai fókusz, helyi szükségletek, valamiben újszerűség, 
a VP-ben felsorolt fókuszterületek megjelenése) –
KÉZIKÖNYV!!!

� 2. helyi stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás) –
kicsik, speciálisak, kimaradók

� 3. együttműködések (nagyobb hangsúly a valódi 
együttműködéseken – pl. város- vidék);

� 4. HACS szervezés és működés (feladat-finanszírozás)

Az elsődleges cél egy adott térség adottságainak, belső 
erőforrásainak és specifikus problémáinak leginkább 
megfelelő módon reagálni a vidéki térségeket érintő 
szükségletekre és lehetőségekre. 



Helyi stratégiák 
megvalósítása

� Stratégiai céljainak megfelelően – HACS-ok által 
kialakított műveletek és támogatási konstrukciók 
alapján

� Szakmai/tartalmi értékelés a HACS-ok feladata (MVH 
feladatok: jogosultsági, formai ellenőrzés, kifizetések, 
megvalósulás-ellenőrzés)

� Keretösszeg 2020-ig: 486.200.000 Ft a 51 településre.



Fejlesztési ötletek gyűjtése

�Konkrét projektötletek gyűjtése

�Ötletek összekapcsolása

� Térségi prioritások!

� Innovativitás!!

�Együttműködés!!!


