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Pályázat címe és 
kódszáma 

VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása 

Pályázat benyújtása 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. november 30. napjáig 
van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként 
együttesen kerülnek elbírálásra: 

Első szakasz: 2020. november 6. – 2020. november 20. 

Második szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20. 

Harmadik szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17. 

Negyedik szakasz:2021. október 4. – 2021. október 18. 

Ötödik szakasz: 2022. február 14. – 2022. február 28. 

Hatodik szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31. 

Hetedik szakasz: 2022. november 17. – 2022. november 30. 

Projekt helyszíne 

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban megahatározott vidéki térségekben 
valósítható meg!  

Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol 
közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:  

 a népesség 10 ezer főnél kevesebb;  

 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;  

 nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz 
tartozó települések. 

Pályázat célja és 
összege 

Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági 
kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az 
adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők 
jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a 
foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének 
megőrzése érdekében.  
 
Támogatás összege és mértéke 
 
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű 
támogatásnak minősül. 
 
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.  
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. 
 
Keretösszeg:  
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32,5 
milliárd forint.  
 
A támogatott projektek várható száma 7222 db. 

 
 
 
Kedvezményezettek 

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni 
vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

  

a) őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő 
egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki 
térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és 

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, 
hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro 
STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan 
rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy 
mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból.  
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Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. 
évi STÉ adatok az irányadók. 

 
Legfontosabb kizáró 
feltételek 

Az ÁÚF „Kizáró okok” listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem 
ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 

1. aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban 
megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 

2. aki/amely a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című 
felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal; 

3. akinek azonos az életvitelszerű tartózkodási helye olyan kedvezményezettel, aki a VP2-6.3.1- 
azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című vagy a jelen VP2-6.3.1-20 
kódszámú felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal; 

4. akinek azonos a székhelye olyan kedvezményezettel, amely a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című vagy a jelen VP2-6.3.1-20 kódszámú felhívás 
keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal; 

5. aki/amely a jelen – VP2-6.3.1-20 kódszámú - felhívás keretében már rendelkezik hatályos 
Támogatói Okirattal; 

6. aki/amely nem rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. 
évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28/A. § (2) bekezdés szerinti fizetési 
számlaszámmal; 

7. aki, vagy amely nem rendelkezik az MVH eljárási törvény 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval; 

8. aki már részesült az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - a fiatal mezőgazdasági 

termelők indulásához igényelhető támogatásban, figyelemmel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETÉNEK 19. cikkében foglaltakra. 

 
 
 
 
Támogatható 
tevékenységek/ 
kötelezettségek 
 
 
 
 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek  

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat 
hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó 
üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből 
és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele 
meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és 
kapott Támogatói Okiratot. 

Kapcsolat 

Amennyiben szeretne részt venni jelen pályázati kiíráson, forduljon hozzánk bizalommal! 
Szakértő kollégáink állnak szíves rendelkezésére a támogatási kérelem szakszerű 
elkészítésében! 

  
Vulcz László - 
Ügyvezető Bali László - Tanácsadó 

Bobál Beatrix - 
Tanácsadó 

Tel.: 30/466-0702 70/390-2110 70/502-4022 

E-mail: vulcz.laszlo@otphp.hu  bali.laszlo@otphp.hu  bobal.beatrix@otphp.hu  

 

 


