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„Folyamatosan 
változnunk kell 

és megújulnunk,

különben 
megkeményedünk.”  

/Johann Wolfgang 
Goethe/
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Mottónk:



Petrovszki Zoltán 

pályázati fejlesztési tanácsadó  2011-

( 38 nyertes projekt cc 920 millió ft )

tréner (készségfejlesztő tréningek ) 1992-

( cc 320 cég , cc 8100 tréningrésztvevő )

Fehér Honvéd Szociális Szövetkezet elnök 2013-

Terra Humana Kft  nemzeti pályázati 
koordinátor, tréner 2015-

petrovszkizoltan@yahoo.com, 
 tel:06-30-9454-690

mailto:petrovszkizoltan@yahoo.com


Év végén és 2016 első negyedévében pályázati dömpingre 

számíthat a kkv szektor.

 Elindulnak a Vidékfejlesztési pályázatok

 Budapest és Pest megyében újra megnyílnak      

pályázati lehetőségek vállalkozásoknak

Vidékfejlesztési, mezőgazdasági pályázatok 
2015-2016



Jelenlegi aktualitások, megnyíló pályázatok

 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek – 6,2 

milliárd Ft 

 Tájékoztatási szolgáltatás – 7,8 milliárd Ft 

 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-

feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos 

szaktanácsadás – 13,9 milliárd Ft 

 Szaktanácsadók továbbképzése – 0,19 milliárd Ft 



Jelenlegi aktualitások, megnyíló pályázatok

Állattartó telepek korszerűsítése – 6 milliárd Ft 

Baromfitartó telepek korszerűsítése – 20 milliárd Ft 

 Szarvasmarha tartó telepek korszerűsítése – 20 milliárd Ft 

 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – 4 milliárd Ft 

 Sertéstartó telepek korszerűsítése – 20 milliárd Ft 

Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű 
terménytároló építése, korszerűsítése – 19,7 milliárd Ft 



Kiket támogat?

Mezőgazdasági termelőt vagy fiatal mezőgazdasági termelőt

Mezőgazdasági termelők egy csoportját

Feltétel:

az előző lezárt üzleti évben min. 6000 Eur STÉ üzemmérettel 
rendelkezik

árbevételének min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származik

 foglalkoztatotti létszám fenntartása

A támogatás vissza nem térítendő támogatás (amely 
kamattámogatással kiegészíthető).



Előleg igénybe vehető. Használt eszköz elszámolható.

Célterületek:

Állattartó, Baromfitartó ,Szarvasmarhatartó ,Sertéstartó, Juh-
és kecsketartó telepek korszerűsítése: 

Trágyatároló építése

Előny pályázáskor:

üzleti terv minősége

 létszámnövelés

mikro- vagy kisvállalkozás

 termelő csoport tagság

ökológiai gazdálkodás folytatása

A támogatás intenzitása: 40-60%



Jelenlegi aktualitások, megnyíló pályázatok

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése 
geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának 
lehetőségével – 30 milliárd Ft –

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés 
kialakítása. Mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár 
megelőzésére szolgáló beruházások – 22 milliárd Ft 

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés 
fejlesztése – 3 milliárd Ft 

Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai 
fejlesztéseinek támogatása, öntözés kialakításának lehetőségével 
– 32 milliárd Ft 



Mit támogat?

telephelyfejlesztés

eszközbeszerzés

ültetvénytelepítés és-korszerűsítés

energetika

Kiket támogat?

Mezőgazdasági termelőt vagy fiatal mezőgazdasági 
termelőt

Mezőgazdasági termelők egy csoportját



Jelenlegi aktualitások, megnyíló pályázatok

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (3-6000 STÉ közti 
üzemméretű szereplőknek)– 14 milliárd Ft 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság 
elősegítése a feldolgozásban – 151 milliárd Ft 

 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása – 1,5 
milliárd Ft

 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése – 34 milliárd Ft 

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások – 3,5 milliárd Ft 



Takarmánynövények, egyéb zöldtakarmányok, silókukorica  
8,3 Ha
Burgonya 
1,4 Ha
 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca –összesen 
0,95 Ha
Gyümölcs ültetvények 
2,2 Ha
Egyéb borszőlő ültetvények 
4,1 Ha
Állandó gyep, külterjes legelő
 98 ha
Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú
 26 db
Méhcsaládok
 68 db 
http://www.nak.hu/hu/ste-kalkulator



Jelenlegi aktualitások, megnyíló pályázatok

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások – 2,4 milliárd Ft 

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés – 158,6 milliárd Ft –
MEGJELENT

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának in situ megőrzése – 14 milliárd Ft 

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és 
egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése – 3,8 milliárd Ft 

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása – 51,5 milliárd Ft– MEGJELENT



Jelenlegi aktualitások, megnyíló pályázatok

Trágyatároló építése – 5,6 milliárd Ft MEGJELENT !

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
helyreállítása – 6,8 milliárd Ft 

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására 
és piaci értékesítésére irányuló beruházások – 4,5 milliárd Ft 

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása –
Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás 
indítása – 13,85 milliárd Ft 

Egyedi szennyvízkezelés – 12 milliárd Ft 



Erdészet pályázat 2015

Erdészeti technológia, termékfeldolgozás és értékesítés 
fejlesztése (8.6.1.)

Mit támogat?
erdőgazdálkodási munkákhoz használt általános és 
speciális gépbeszerzést
erdei termékek feldolgozását
Elszámolható költségek:
új és használt célgép és berendezés
általános költségek



Erdészet pályázat 2015

Erdészeti technológia, termékfeldolgozás és értékesítés 
fejlesztése (8.6.1.)

Kit támogat?
magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodót, erdészeti 
szolgáltató mikrovállalkozást és kisvállalkozást
Feltétel:
Üzleti terv megléte 50 MFt felett
min. 50 ha saját használatban lévő erdőterület
A pályázathoz előleg igénybe vehető, használt eszköz is 
elszámolható!
Támogatási arány: 40-50%.



Elkerülendő hibák!

nem reális  célok az elején

jövedelem kinyerése valamilyen támogatási 
forrásból

csináljunk valamit, amire van támogatás

Vegyünk valamit, és ennek a finanszírozásához 
fejlesszünk valamit

Ötlet nélkül nem megy. Ha nincs termék ötlet, 
amit értékesíteni lehet, akkor csak hatalmas 
szenvedés lesz (a projekt összeállítása is).



2015 tavaszán elindultak a pályázatok.

Érdemes előre felkészülni és szem előtt tartani, hogy bizonyos 
pénzügyi és egyéb gazdasági szempontoknak feleljen meg a 
vállalkozás, mert ezek kritériumokként szerepelnek minden 
pályázatban.

 Főbb kritériumok pályázat beadásához:

 - A saját tőke nem lehet kevesebb, mint a vállalkozás 
alapításakor!
- A vállalkozás ne álljon felszámolás vagy végrehajtás alatt!
- Nem általános kizáró ok, de előnyös, ha - Bt. Kft. Zrt. 
esetében - pozitív a mérleg szerinti eredmény.

Kritériumok a pályázat beadásához



További speciális szempontok :

 - A vállalkozás tevékenysége: előnyös, ha gyártó, vagy 
feldolgozótevékenység is be van jegyezve.
- Statisztikai létszám minimum 1 fő.
- Nettó árbevétel és mérlegfőösszeg mértéke - sokszor a 
beruházás értéke nem haladhatja meg ezeket.

Az utóbbiak nem általános kritériumok, pályázati kiírástól 
függően változhatnak.

Kritériumok a pályázat beadásához





Jönnek a vidékfejlesztési, mezőgazdasági pályázatok !

Felkészülés ( célok, üzleti terv, források, önrész, kizáró 
kritériumok)

DIVERZIFIKÁCIÓ  (pl:  Tehén +tej +sajt. Gyümülcsös + 
gyümölcslé + szörp üzem )

http://www.petrovszki.com/wp-content/uploads/2015/04/ccc.jpg
http://www.petrovszki.com/wp-content/uploads/2015/04/ccc.jpg


Szakterületünk és Partnereink szakterületei amelyekben 

segíteni tudunk:

• képzések, tréningek 

• pályázatok, telephelyfejlesztés 

• külső források, hitelek , beszerzési tanácsadás

• lovasturizmus

• 2016 –tól bioszén a „tiszta foszfor forrása”

Esz

http://www.petrovszki.com/wp-content/uploads/2015/04/aaa.jpg
http://www.petrovszki.com/wp-content/uploads/2015/04/aaa.jpg


„Célhoz csak az jut el akinek célja is van”
Martin Luther King

Köszönöm figyelmüket!
Petrovszki Zoltán nemzeti pályázati koordinátor, tréner

Tel:06-30-9454-690 Email:petrovszkizoltan@yahoo.com



.„Nem oldhatod meg a problémát ugyanazzal a gondol-
kodásmóddal amellyel létrehoztad azt” Albert Einstein


