
 

 

15 ezer eurós pályázatot írnak ki a kisgazdaságok fejlesztésére 

Március 21-től lehet pályázni a kisebb méretű gazdaságokat támogató „Mezőgazdasági 

kisüzemek fejlesztése” jogcímre. 

Ki pályázhat? 

Az a főállású őstermelő vagy egyéni vállalkozó, aki: 

• 3-6 ezer euró STÉ üzemmérettel rendelkezett 2015-ben (ez 

kb. 5-10 hektár közötti szántóföldi növénytermelésnek felel 

meg), vagy 

• 3-6 ezer euró közötti nettó árbevételt ért el mezőgazdasági 

termelésből és/vagy mezőgazdasági termék feldolgozásából 

2015-ben vagy az előző három év átlagában. 

A támogatás összege 

Egyösszegű átalány formájában, két részletben nyújtható támogatás, 5 évre, összesen: 15 000 

euró 

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: több mint 3000 db. 

 

Mit kell vállalni? 

Négy év alatt el kell érni a 6 ezer euró STÉ üzemméretet, vagy a mezőgazdasági termelésből 

és/vagy mezőgazdasági termék feldolgozásából a 6 ezer euró nettó árbevételt. 

 

Mit tegyen, ha pályázni szeretne? 

A pályázat értékelésénél 100 pontból 70-et az üzleti tervre lehet kapni, ezért fontos, hogy az a 

lehető legjobb minőségben készüljön el. A teljes kiírás IDE kattintva érhető el. 
 

 

Támogatások ,pályázatok a borászatok számára márciustól 

A Vidékfejlesztési Programról: 

A Vidékfejlesztési Program (VP) sok támogatási lehetőséget tartalmaz a borászat számára 

beruházásokra, technológia fejlesztésekre, innovációra, a pályázatok tervezetten 2016. 

márciustól folyamatosan jelennek meg . 

 A VP keretében 2016. májusban hirdetik meg új gépek, 

berendezések, épületek támogatására szolgáló pályázatot 20 

milliárd forint értékben. 

 Támogatáshoz juthatnak az ágazat szereplői a 

minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz is az oltalom alatt 

álló eredet-megjelölésű, illetve az oltalom alatt álló földrajzi 

jelzésű borok esetében; a 8 milliárd forintos kerethez főleg szőlőtermelők férhetnek 

hozzá a 2016. júniusban megjelenő pályázaton -  

 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57531


 

 A közvetlen értékesítés közös megszervezésére fordítandó 3,84 milliárd forintos keretet, 

amelyre augusztustól fogadják a pályázatokat. Egy hároméves projektre jutó 

támogatás 300 ezer euró lehet. Az élelmiszeripar és a borászat területén a rövid 

ellátási láncok fejlesztésére 20 milliárd forintos keretösszeggel ez év decemberében 

hirdetnek pályázatot. 

 

 Jól használhatják ki a borászatok - például a 

borturizmus fejlesztésére - a diverzifikációs 

termelést támogató, 35,9 milliárd forintos 

pályázati lehetőséget, illetve az 

öntözésfejlesztést és meliorációt elősegítő 49,5 

milliárd forintos kiírást is, amelyek májusban, 

illetve áprilisban jelennek meg. 
 

 

 Májusban várható az agrárinnovációs pályázatok kiírása 3,34 milliárd forint értékben. 

 

 Új támogatási forma lesz az amerikai szőlőkabóca által okozott fitoplazma-fertőzés elleni 

védekezésre,  a termelők hektáronként 8 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. 
 

 

Üdvözlettel:Petrovszki Zoltán  
pályázati fejlesztési tanácsadó, tréner 
tel:06-30-9454-690 email: petrovszkizoltan@yahoo.com 
weblap: http://www.petrovszki.com/ 
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