INTÉZKEDÉS

ALAP

M01 Tudásátadás
és tájékoztatási
tevékenységek

ALINTÉZKEDÉS
1.1. A szakképzéshez és a készségek
elsajátításához kapcsolódó fellépések
támogatása

1.2. Demonstrációs és tájékoztatási
tevékenységekhez nyújtott támogatás
EMVA

1.3. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

M02 Tanácsadási
szolgáltatások,
üzemvezetési és
helyettesítési szolgáltatások

A Vidékfejlesztési Program beavatkozási logikája
TELJES TÁMOGATÁSI
TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK
ÖSSZEG (MRD HUF)
Önkéntes részvételen alapuló képzések:
• Az Országos Képzési Jegyzék szerinti agrár-szakképesítések (több
hónapos képzések),
• az agrárterülethez kapcsolódó hatósági képzések (több napos,
vagy több hónapos képzések),
• szakképesítést nem adó képzések (egy vagy több napos, illetve
több hónapos képzések).
Kötelezô képzések:
• A VP egyes mûveleteinek kedvezményezettjei számára kötelezô
1-2 napos képzések. Amennyiben a képzésre kötelezett önhibáján
kívüli okból nem vesz részt a képzésen, a képzés elmulasztása
miatt vele szemben szankció nem érvényesíthetô.
• A kötelezô képzéseken való részvétel térítésmentes.
A fiatal mezôgazdasági termelôk induló támogatásának (6.1 alintézkedés) kötelezô képzésen túli lehetôségei – tematikus alprogram
részeként
A rövid ellátási lánc tematikus alprogram együttmûködében (16.4
alintézkedés) kötelezô képzésen túli képzési lehetôség – tematikus
alprogram részeként.
Támogatás nyújtható a mezôgazdasági termelôk, erdôgazdálkodók és
élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytatók részére szolgáltatott
bemutató üzemi programok megvalósításához, illetve az ehhez szükséges – nem építési engedélyköteles – infrastruktúra kialakításához.
A programok során a résztvevôk helyszíni bemutató és konzultáció
16,60
keretében megismerkedhetnek innovatív technológiákkal, eljárásokkal, gazdaságszervezési, környezetgazdálkodási megoldásokkal,
valamint a rövid ellátási láncokon keresztül történô értékesítéssel.
Támogatás adható a szolgáltatás nyújtói (mezôgazdasági termelôk,
erdôgazdálkodók, továbbá REL együttmûködésben részt vevô mezôgazdasági termelôk) részére szakmai tanulmányutak és csereprogramok, valamint gyakornoki programok szervezésére és megvalósítására. Célja mezôgazdasági üzemek, illetve erdôgazdaságok látogatása,
új, hatékony, innovatív termelési módok megismerése, valamint a
gyakornoki program keretében szakmai gyakorlat-és tapasztalatszerzés.

2.1 Mezôgazdasági, erdôgazdálkodási
és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó
szaktanácsadás

2.2. Csoportos szaktanácsadás
EMVA

14,10

2.3. Szaktanácsadók továbbképzése

M03 A mezôgazdasági termékek
és az élelmiszerek
minôségrendszerei

3.1 Mezôgazdasági termelôk EU-s és
nemzeti minôségrendszerhez történô
csatlakozásának támogatása

EMVA

10,41
3.2 Minôségrendszerekhez kapcsolódó
elôállítói, termelôi csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

M04 Beruházások
tárgyi eszközökbe

4.1 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése

4.2 A kisméretû terménytárolók és
szárítók építése és energiahatékonyságuk javítása

4.3 A kertészeti ágazat fejlesztése

4.3 A kertészeti ágazat fejlesztése

EMVA

441,80

4.4 Mezôgazdasági vízgazdálkodási
ágazat fejlesztése

4.5. Az agrár-innovációs operatív
csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások
megvalósítása

4.6. Mezôgazdasági termékek értéknövelése és erôforrás-hatékonyságának
elôsegítése a feldolgozásban

4.7. Borászat termékfejlesztésének és
erôforrás-hatékonyságának támogatása

4.8. Élôhelyfejlesztési célú nem termelô
beruházások

4.9. Vízvédelmi beruházások

M05 A természeti
katasztrófák és
katasztrófaesemények által károsított
mezôgazdasági
termelési potenciál
helyreállítása és
megfelelô megelôzô
intézkedések bevezetése

5.1 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó
és idôjárási kockázatok megelôzését
szolgáló beruházások támogatása

EMVA

M06 A mezôgazdasági üzemek és
a vállalkozások
fejlesztése

6,52

6.1. A fiatal mezôgazdasági termelôk
számára nyújtott induló támogatás

6.2 Nem mezôgazdasági tevékenységek
elindításának támogatása

EMVA

6.3 Mezôgazdasági kisüzemek fejlesztése

101,58

6.4 Nem mezôgazdasági tevékenységek
fejlesztése

M07 Alapvetô
szolgáltatások és a
falvak megújítása a
vidéki térségekben

7.1 Kisméretû infrastruktúra fejlesztés a
vidéki térségekben

EMVA

132,05
7.2 Alapvetô szolgáltatások fejlesztése

M08 Az erdôterületek fejlesztésére és
az erdôk életképességének javítására
irányuló beruházások

8.1. Erdôsítés támogatása

8.2. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

8.3. Az erdôgazdálkodási potenciálban
okozott erdôkárok megelôzése

8.4. Az erdôgazdálkodási potenciálban
okozott erdôkárok helyreállítása

EMVA

8.5. Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének
növelését célzó beruházások

64,89

8.6. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak
fejlesztése

8.7. Erdészeti technológiákra, valamint
erdei termékek feldolgozására és piaci
értékesítésére irányuló beruházások

8.8. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

M09 Termelôi csoportok és szervezetek létrehozása

9.1. Termelôi csoport és termelôi
szervezetek

EMVA

M10 Agrár-környezetvédelemi és
éghajlattal kapcsolatos intézkedések

26,09

10.1. Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetések

10.2. Védett ôshonos és veszélyeztetett
mezôgazdasági állatfajták genetikai
állományának megôrzése
EMVA

197,90

10.3. Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erôforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ védelme

M11 Ökológiai
gazdálkodás

11.1 Ökológiai gazdálkodásra történô
áttérés

EMVA

M12 Natura 2000
kifizetések és a
víz-keretirányelvhez
kapcsolódó kifizetések

EMVA

11.1. Ökológiai gazdálkodás fenntartása

12.1. A Natura 2000 mezôgazdasági
területek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések

12.2. Kompenzációs kifizetések erdôgazdálkodási Natura 2000 területeken

M13 Hátrányos
természeti adottságokkal vagy egyéb
sajátos hátrányokkal
rendelkezô területek
számára teljesített
kifizetések

64,38

51,39

13.1. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

EMVA

M14 Állatjólét

23,63

14.1. A tejágazat szerkezetátalakítását
kísérô állatjóléti támogatás
EMVA

M15 Erdô-környezetvédelmi és
éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások,
természetmegôrzés

36,53

15.1 Erdô-környezetvédelmi kifizetések

EMVA

M16 Együttmûködés

15.2. Erdészeti genetikai erôforrások
megôrzése és fejlesztése

16,03

16.1 Agrár-Innovációs Operatív csoportok

16.2. Kis gazdasági szereplôk között
létrehozott együttmûködések, beleértve
a turisztikai együttmûködéseket

16.3. Együttmûködések támogatása a
REL és a helyi piacok kialakításáért,
fejlesztéséért és promóciójáért

16.4. A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás
együttmûködései
EMVA

15,87

16.5. Szolidáris gazdálkodás és közösség
által támogatott mezôgazdaság

M17 Kockázatkezelés

17.1 Mezôgazdasági biztosítások díjához
nyújtott támogatás

EMVA

M19 LEADER
helyi fejlesztésre
(közösségvezérelt
helyi fejlesztésre)
irányuló támogatás

17.2 Jövedelemstabilizáló eszköz

29,56

19.1 Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

19.2 Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása

EMVA

19.3. A Helyi Akciócsoportok együttmûködési tevékenységeinek elôkészítése és
megvalósítása

19.4. Mûködési és animációs költségek

59,47

POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK

Közvetlen kedvezményezettek:
A képzést, valamint felkészítést és szakmai tájékoztatást megvalósító szervezetek, amelyek a képzéseket, valamint a felkészítést
szolgáltatják.
Közvetett kedvezményezettek:
• a mezôgazdasági termelôk, erdôgazdálkodók és élelmiszer-feldolgozók, amelyek tulajdonosai, vezetôi, alkalmazottai vagy tagjai
részt vesznek a képzéseken,
• a fiatal mezôgazdasági termelôk induló támogatást elnyert természetes személyek,
• a rövid ellátási lánc tematikus alprogram termelô tagja

Közvetlen kedvezményezettek:
• a bemutató üzemek, amelyek a programokat szolgáltatják
Közvetett kedvezményezettek:
• a bemutató üzemi programokon részt vevô mezôgazdasági termelôk, erdôgazdálkodók, élelmiszer-feldolgozók,
• a REL együttmûködésben résztvevô mezôgazdasági termelô

• a pályázat benyújtását megelôzô gazdasági évben legalább 6000
euró STÉ méretû gazdasággal rendelkezô mezôgazdasági termelô,
vagy
• legalább 20 ha üzemi területtel rendelkezô erdôgazdaság, vagy
• támogatott REL együttmûködésben résztvevô mezôgazdasági
termelô, vagy
• ezen ágazatok gazdálkodói vagy szakmai szervezetei
• a pályázat benyújtását megelôzô gazdasági évben legalább 6000
euró STÉ méretû gazdasággal rendelkezô mezôgazdasági termelô,
vagy
• legalább 20 ha üzemi területtel rendelkezô erdôgazdaság, vagy
• támogatott REL együttmûködésben résztvevô mezôgazdasági
termelô, vagy
• ezen ágazatok gazdálkodói vagy szakmai szervezetei,
• a pályázat benyújtását megelôzô gazdasági évben legalább 6000
euró STÉ méretû gazdasággal rendelkezô mezôgazdasági termelô,
vagy
• legalább 20 ha üzemi területtel rendelkezô erdôgazdaság, vagy
• támogatott REL együttmûködésben résztvevô mezôgazdasági
termelô
Közvetlen kedvezményezettek:
Támogatás nyújtható a Mezôgazdasági Szaktanácsadási Rendszer
(Farm Advisory System) keretében, szaktanácsadó szervezetek által a a szaktanácsadó szervezetek, amelyek a szaktanácsadást szolgálmezôgazdasági termelôk (beleértve REL-csoport termelôit is) részére tatják.
Közvetett kedvezményezettek:
nyújtott egyedi szaktanácsadási szolgáltatáshoz; a fiatal mezôgaza mezôgazdasági termelôk, fiatal mezôgazdasági termelôk, erdôgazdasági termelôk részére nyújtott egyedi szaktanácsadási szolgáltadálkodók és az élelmiszer-feldolgozó mikro- és kisvállalkozások, akik
táshoz; erdôgazdálkodók részére nyújtott egyedi szaktanácsadási
igénybe veszik a szaktanácsadási szolgáltatást.
szolgáltatáshoz; élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott egyedi
szaktanácsadási szolgáltatáshoz.
Közvetlen kedvezményezettek:
Támogatás nyújtható a Mezôgazdasági Szaktanácsadási Rendszer
A szaktanácsadó szervezetek, amelyek a csoportos szaktanácsadást
keretében szaktanácsadó szervezetek által
szolgáltatják.
• mezôgazdasági termelôk (beleértve REL-csoport termelôit is),
Közvetett kedvezményezettek:
• fiatal mezôgazdasági termelôk,
A csoportos szaktanácsadást igénybe vevô mezôgazdasági termelô,
• erdôgazdálkodók, és
fiatal mezôgazdasági termelô, élelmiszer-feldolgozó, vagy erdôgaz• élelmiszer-feldolgozók
dálkodó, valamint REL együttmûködés termelôje.
részére nyújtott csoportos szaktanácsadási szolgáltatáshoz.
Közvetlen kedvezményezettek:
Támogatás nyújtható a Mezôgazdasági Szaktanácsadási Rendszer
keretében agrár-szaktanácsadói engedéllyel rendelkezô, névjegyzék- a továbbképzést szolgáltató szervezet.
Közvetett kedvezményezettek:
ben regisztrált szaktanácsadók továbbképzéséhez.
a szaktanácsadást megvalósító, a mezôgazdasági, élelmiszer-feldolgozási, erdôgazdálkodási és vidékfejlesztési szaktanácsadási tevékenység engedélyezésérôl szóló külön rendelet alapján engedéllyel
rendelkezô, névjegyzékben regisztrált szaktanácsadók, a REL-alprogram sikeres megvalósítását támogató szaktanácsadók.
A támogatás célja, hogy erôsítse a termelôk biztosabb integrációját
Mezôgazdasági termelô vagy ezek csoportja
az élelmiszerláncba. Az intézkedéssel kívánjuk elôsegíteni, hogy az
EU, valamint a Magyarország által elismert minôségrendszerek és az
azok keretében elôállított termékek ismertek és elismertek legyenek
a piacok és a vásárlók körében.
Az EU által szabályozott minôségrendszereken túl ösztönözzük a
mezôgazdasági termelôk nemzeti minôségrendszer keretében elôállított magasabb minôségû mezôgazdasági termékek és élelmiszerek
minôségrendszerhez kapcsolódását is. A nemzeti minôségrendszerek
keretében elôállított termékek magasabb minôséget képviselnek,
mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek
megfelelô, más, hasonló termékek.
A támogatás elsôdleges célja, hogy a csoportosulások minél
Mezôgazdasági termelôk csoportosulása, amelyek a 3.1 alintézkeszélesebb körben megismertethessék a minôségrendszer mûködését, désben foglalt valamelyik minôségrendszer követelményeinek mega minôségjelöléseket, és felhívják a figyelmet a minôségrendszerek
felelôen állítják elô terméküket, és a minôségi rendszerben történô
keretében elôállított termékek megkülönböztetô tulajdonságaira más bejegyzési kérelmük az Európai Unióhoz vagy az illetékes nemzeti
hasonló termékektôl.
bírálati eljárásba legalább benyújtásra került.
A támogatás célja továbbá, hogy a csoportosulások által végzett tájékoztatási és promóciós tevékenység eredményeképpen erôsödjön a
bizalom a minôségrendszerek keretében elôállított termékek iránt.
A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák,
• Mezôgazdasági termelô
valamint az állattartáshoz szükséges gépek támogatása.
• Mezôgazdasági termelôk egy csoportja
• Építéssel járó állattartási technológia kialakítása: az állattartás
• Fiatal mezôgazdasági termelô
állategészségügyi, takarmányozási, tartási valamint az elôállított
termék, vagy a takarmány és termény kezelésére, tárolására szolgáló az elôírásoknak megfelelô színvonalú biztosítása érdekében
építéssel járó technológiák beszerzése, pl. épületek, istállók,
fejôházak építése.
• Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése: állattartási tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök
beszerzése.
• Elsôsorban épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást
érintô korszerûsítések, felújítások, valamint a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazása által javítja az
állattartó gazdaságok energiafelhasználásának hatékonyságát.
• Kis léptékû terménytárolók építésének, valamint a meglévô
• Mezôgazdasági termelô
terménytárolók korszerûsítésének, terményszárítók és tisztítók
• Mezôgazdasági termelôk egy csoportja
üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint • Fiatal mezôgazdasági termelô
a kapcsolódó technológiák és infrastruktúra támogatása. (Max
5000 tonna tárolókapacitás)
• Terményszárítók és tisztítók energiahatékonyságának javítására és
a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazásához nyújtott támogatás: a meglévô létesítmények energiafelhasználásának javítása, megújuló technológiák beszerzése,
valamint a kapcsolódó technológia és infrastruktúra felújítása,
korszerûsítése
• A fiatal termelôk által indított gazdaságok megerôsítése, illetve az
5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezôgazdasági termelôk
gazdaságának fejlesztése
• Építéssel járó kertészeti technológia kialakítása: fedett termesz• Mezôgazdasági termelô
tô-berendezések, hûtôházak, tárolók, manipulálók és a hozzájuk
• Mezôgazdasági termelôk egy csoportja
kapcsolódó beépített mûszaki és infokommunikációs technológia
• Fiatal mezôgazdasági termelô
és egyéb üzemi létesítmények kialakítása
• Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erô- és munkagépek, a post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése
• Ültetvénytelepítés és -korszerûsítés: új ültetvények telepítése,
valamint a meglévô ültetvények felújítása, korszerûsítése, fajtaváltás, mûvelésmód-váltás
• A kertészet erôforrás-hatékonyságának javítása a létesítmények
és technológiák korszerûsítése révén: a kertészet létesítményeinek
épületenergetikai, épületgépészeti felújítása és technológiáinak
korszerûsítése, valamint a megújuló energiaforrást biztosító
technológiák beszerzése és korszerûsítése
• Geotermikus energiaellátás: kertészeti termesztô berendezések
energiaellátását biztosító termelô termálkút beruházások, a
meddô szénhidrogén-kutak termelôkúttá alakítása, a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló beruházások, a kapcsolódó tartozékok, berendezések,
szerelvények, valamint a mûködést szolgáló építmények. Geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerûsítése. A termelt
megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg
a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag
elôállítás nem támogatható.
• A fiatal termelôk által indított gazdaságok megerôsítése, illetve az
5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezôgazdasági termelôk
gazdaságának fejlesztése
A mûvelet keretében nem támogatható öntözéshez kapcsolódó
infrastruktúra beszerzés, fejlesztés.
• Építéssel járó kertészeti technológia kialakítása: fedett termesz• Mezôgazdasági termelô
tô-berendezések, hûtôházak, tárolók, manipulálók és a hozzájuk
• Mezôgazdasági termelôk egy csoportja
kapcsolódó beépített mûszaki és infokommunikációs technológia
• Fiatal mezôgazdasági termelô
és egyéb üzemi létesítmények kialakítása
• Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erô- és munkagépek, a post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése
• Ültetvénytelepítés és -korszerûsítés: új ültetvények telepítése,
valamint a meglévô ültetvények felújítása, korszerûsítése, fajtaváltás, mûvelésmód-váltás.
• A kertészet erôforrás-hatékonyságának javítása a létesítmények
és technológiák korszerûsítése révén: a kertészet létesítményeinek
épületenergetikai, épületgépészeti felújítása és technológiáinak
korszerûsítése, valamint a megújuló energiaforrást biztosító
technológiák beszerzése és korszerûsítése
• Geotermikus energiaellátás: kertészeti termesztô berendezések
energiaellátását biztosító termelô termálkút beruházások, a
meddô szénhidrogén-kutak termelôkúttá alakítása, a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló beruházások, a kapcsolódó tartozékok, berendezések,
szerelvények, valamint a mûködést szolgáló építmények. Geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerûsítése. A termelt
megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg
a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag
elôállítás nem támogatható.
• A fiatal termelôk által indított gazdaságok megerôsítése, illetve az
5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezôgazdasági termelôk
gazdaságának fejlesztése
A mûvelet keretében nem támogatható öntözéshez kapcsolódó
infrastruktúra beszerzés, fejlesztés.
• Mezôgazdasági termelô
• Víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók
kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözôvíz • Mezôgazdasági termelôk egy csoportja
• Fiatal mezôgazdasági termelô
kivétel is lehetséges legyen
• Természetes szûrômezôk kialakítása (az összegyûjtött vizek befogadóba történô bevezetése elôtt)
• A talajmûvelés, betakarítás, egyéb termeléshez kötött szállítás, a
táblák biztonságos és gyors megközelítése érdekében a mezôgazdasági üzemen belüli kismértékû infrastruktúra fejlesztések
megvalósítása (pl. szilárd burkolat nélküli, bogárhátú vagy egy
irányú lejtésû, szikkasztó és/vagy vízelvezetô árokkal ellátott
pályatest kialakítása)
• Víztakarékos öntözési technológiák, öntözôberendezések
vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint víztakarékos
öntözési infrastruktúra és kapcsolódó mûtárgyaiknak fejlesztése,
rekonstrukciója.
• Új öntözô rendszerek beszerzésének támogatása, valamint új
öntözôvíz-szolgáltató mûvek létrehozása.
Energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása,
öntözôberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
• Mezôgazdasági termelô
Az interaktív innovációra alapozott olyan agrár-innovációs operatív
csoportok projektjeinek részét képezô kísérleti beruházások megvaló- • Fiatal mezôgazdasági termelô
sítása, melyek célkitûzése közhasznú, az EU-s innovációs közösségbe • Mezôgazdasági termelôk csoportjai
való bekapcsolódásra, vagy nemzetközi együttmûködésben való
részvételre is alkalmas újdonság kifejlesztésére irányuló, a mezôgazdasági termelôk számára közvetlenül hasznosítható megoldás
kifejlesztése.
• Mezôgazdasági termelônek nem minôsülô mikro- és kisvállalkozás
• Magasabb hozzáadott értékû termékek elôállítását célzó fejlesz• Mezôgazdasági termelô
tések,
• Versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítá- • Elôbbi jogosultak csoportjai
sát, optimalizálást (pl. speed trade processing), valamint a piacra
jutást elôsegítô fejlesztések (különösen tárolás, hûtés),
• Piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttmûködésre alapozott
kapacitásbôvítô fejlesztések
• Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést
egyéb módon (egyebek között megújuló energia használattal
például biogáz, biomassza alapú) csökkentô funkciók, technológiák
bevezetése, fejlesztése.
• 2016-tól kezdôdôen a mezôgazdasági termelônek minôsülô,
• Mezôgazdasági termelônek nem minôsülô mikro- és kisvállalkozás
továbbá a nem mezôgazdasági termelônek minôsülô, de legfeljebb • Mezôgazdasági termelô
mikro-, ill. kisvállalkozás méretû borászati üzemek a Vidékfejlesz• Elôbbi jogosultak csoportjai
tési Program forrásaiból pályázhatnak borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, ill. építéssel járó fejlesztési
beruházásokhoz.
• A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más
erôforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, ill. megújuló
energiaforrás alkalmazása.
• A Rövid Ellátási Lánc együttmûködô csoportok jóváhagyott üzleti
terv alapján a csoport tagjaiként együttmûködô gazdálkodók gazdaságaiban megvalósuló beruházási elemeinek finanszírozása
• Legalább 3 ôshonos fajból álló és legalább 1 évelô pillangós
Aktív mezôgazdasági termelô.
növényt tartalmazó magkeverék telepítése a szántóföldi táblák
szegélyével érintkezôen
• A környezetvédelmi és természetvédelmi igényeknek egyaránt
megfelelô, a termôhelyre jellemzô ôshonos fûfajokból álló gyepkeverék telepítése, legalább 3 faj keverékének használatával.
• Legalább 3 ôshonos cserjefajból álló sövény telepítése a szántóföldi táblák szegélyével érintkezôen.
• Legalább 8 fajból álló, megfelelô fajösszetétellel kialakított, a
beporzó rovaroknak a lehetô leghosszabb idôtartamig megfelelô
táplálékot biztosító többéves növénykultúra telepítése
• Olyan nem termelô vízi infrastruktúra beruházások támogatása
Aktív mezôgazdasági termelô.
(csatornák, tározók, mûtárgyak rekonstrukciója, fejlesztése,
létrehozása), amelyek gyakran belvizes, vízjárta területekre történô
vízkormányzásával biztosítják mezôgazdasági területeken a víz minél hosszabb ideig történô megmaradását, és összegyülekezését
• Olyan nem termelô beruházások támogatása (különösen: terasz,
sánc, padka, bakhát, rôzsefonat, talajfogó gát, gyepes vagy burkolt
levezetôk, vízmosások feltöltése), amelyek mérséklik a kijuttatott
anyagok lemosódását és hozzájárulnak a földhasználatból származó, erózió eredetû tápanyagterhelés csökkentéséhez
• Olyan nem termelô beruházások támogatása, amelyek biztosítják
a vízparti mezôgazdasági területeken, növényzettel betelepített
pufferzóna, védôsáv kialakítását a kötelezôen elôírt zöldítéshez
kapcsolódóan, annak területi kiterjesztésével
• A szántóföldi és gyepmûvelésre alkalmatlan területek kivonása, a
mûvelés megváltoztatásával járó vizes élôhelyek területének növelése és fejlesztése, a környezeti terhelés megelôzése, valamint a
területi vízvisszatartás növelése érdekében
• jégesôkár megelôzésére szolgáló egyedi megoldások: pl. jégháló,
• Mezôgazdasági termelô
fólia beszerzése, telepítése és/vagy felújítása
• Mezôgazdasági termelôk egy csoportja
• jégesôkár megelôzésére szolgáló kollektív beruházás vagy közjogi • Közjogi szerv vagy azok csoportja
szerv által legalább egy megyére kiterjedô megoldások: pl. talajgenerátoros jégesô-elhárító megoldás létesítése vagy továbbfejlesztése, vagy felújítása
• esôkár megelôzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia
beszerzése és telepítése és/vagy felújítása, mint például: a termés
hosszan tartó esôzés miatt bekövetkezô károsodásának megelôzésére szolgáló fólia beszerzése és telepítése és/vagy felújítása
• tavaszi fagykár megelôzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése és/vagy felújítása, mint például:
füstölô berendezés beszerzése, telepítése és/vagy felújítása
A mezôgazdasági tevékenység megkezdése feltételezi az az önálló
A pályázat benyújtáskor 18 éves elmúlt, de legfeljebb 40 éves terméüzleti tevékenység megkezdéséhez szükséges alapvetô szakismeszetes személy, aki mezôgazdasági egyéni vállalkozóként elsô ízben
retek, valamint termelési potenciál meglétét (földterület, állatálloindít saját nevében és vezetése alatt mezôgazdasági vállalkozást.
mány, stb.), amelyre az induló vállalkozás építheti az üzleti tervében Jogi személy esetén a fiatal mezôgazdasági termelô annak kizárólamegfogalmazott célok elérését.
gos tulajdonosa és ügyvezetôje, ezáltal a tényleges és hosszú távú
Mindezek mellett az induló fiatal gazdálkodó önálló gazdaságának
ellenôrzést kizárólagosan gyakorolja a jogi személy felett.
elsô évei további jelentôs költségigényekkel járnak (pl. telephely
bérlés vagy kialakítás, igénybe vett szolgáltatások, korábban máshol
megkeresett jövedelem egy részének pótlása, stb.) Annak érdekében, hogy a mezôgazdasági tevékenység iránt elhivatottságot érzô,
a termeléssel élethivatás szerûen foglalkozni kívánó (leendô) gazdálkodók indulását elôsegítsük, szükséges a Fiatal Gazda tematikus
alprogram alapját képzô átalány támogatás jelenléte.
Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és a
• Mikrovállalkozásnak minôsülô mezôgazdasági termelô
vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló, valamint a
• Helyben lakó, 18. életévét betöltött, cselekvôképes természetes
mezôgazdasági termelést végzô szociális gazdaságok tevékenységét
személy
diverzifikáló tevékenység– illetve vállalkozás-fejlesztéseket.
Nem támogatható: mezôgazdasági termék elsôdleges (Annex I)
feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, továbbá agrárés élelmiszer feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó energetikai
termelô /megújuló energia termelésre irányuló beruházás.
A támogatás különösen az alábbi célok megvalósulását hivatott elô- A versenyképes méretet el nem érô, mezôgazdasági kisüzemmel
mozdítani: meglévô termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálása, rendelkezô mezôgazdasági termelô.
fejlesztése, a piaci igények alapján a termékszerkezet korszerûsítése
és változatosabbá tétele, megtermelt alapanyagok feldolgozásával
hagyományos, kézmûves termékek elôállítása, a termelési mód
korszerûsítése, környezethatékonyság növelése, magasabb hozzáadott értékû termék elôállítása, jövedelemszerzés és foglalkoztatás
erôsítése.
• A jogcím keretén belül ez a mûvelet a nem mezôgazdasági termelô Vidéki térségekben mûködô, mikrovállalkozásnak minôsülô mezôgazés szolgáltató, vagy nem mezôgazdasági (Annex 1) élelmiszer fel- dasági termelôk.
dolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházásokat
támogatja. Támogatható többek között a termék-, szolgáltatás- és
technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges
mûhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók
tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák
kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezôgazdasági és Annex
1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).
• Kiemelt fejlesztési célterület továbbá a mezôgazdasági termelôk
által kialakított és mûködtetett falusi és egyéb rurális turisztikai
attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése.
• Nem támogatható: mezôgazdasági termék elsôdleges (Annex
I) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, továbbá
agrár- és élelmiszer feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó
energetikai termelô /megújuló energia termelésre irányuló
beruházás.
Vidéki térségben mûködô települési önkormányzat, települési nem• Állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerûsítése, ill. zetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy
megújuló energiaforrások használata
székhellyel, vagy telephellyel rendelkezô nonprofit szervezet, egyházi
• helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejleszjogi személy. A fentiek konzorciumai. Tanyás településeken a fentiek
tése
mellett állandó lakos természetes személyek is pályázhatnak.
• külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése
• a 2000 lakos-egyenérték alatti településeken, illetve 2000
lakos-egyenérték alatti külterületi településrészeken a megfelelô
szintû szennyvíz -elvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvíziszap
kezelés megvalósítása autonóm természetközeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések
megvalósítása révén
• a településképet meghatározó épületek külsô rekonstukciója és
energetikai korszerûsítése
Csak tanyákon
• a háztartási léptékû villamos energia, és vízellátás, valamint a
szennyvízkezelés fejlesztések
Vidéki térségben mûködô települési önkormányzat, települési ki• A településen bárki által igénybe vehetô közétkeztetést végzô
intézmények konyhájának fejlesztése (többek között: gépek, beren- sebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy
dezések, eszközök beszerzése, beépítése, gépjármû beszerzése),
székhellyel, vagy telephellyel rendelkezô nonprofit szervezet, egyházi
továbbá az ehhez kapcsolódó helyi alapanyag-beszerzés, -raktározás és -elôkészítés, valamint a központtól távol esô településré- jogi személy. A fentiek konzorciumai.
szeken az étkeztetés megoldása
• köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárôr, mezôôr
szolgálat jármû, és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes),
• falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármû-, és eszközbeszerzéssel (közfunkció, térítésmentes),
• az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához
és karbantartásához szükséges erô- és munkagépek beszerzése
Csak 1000 fô alatti településeken
• többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása,
fejlesztése: legalább 3 különbözô közösségi szolgáltatás nyújtását
kell megvalósítani és mûködtetni a fejlesztés eredményeként
Jogszerû mezôgazdasági földhasználók és ezek társulásai.
• hagyományos erdôtelepítés
• gyorsan növô fafajokból álló, kifejezetten ipari célú alapanyag
termelésre szolgáló faültetvény létrehozására
• Az Erdôgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttmûködési
projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: spontán erdôsüléssel
érintett területek erdôvé alakítása
A támogatás magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és
• A gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással)
kombinált agrár-erdészeti rendszer legalább 0,3 ha mezôgazdasági társulásaik számára ítélhetô oda.
hasznosítású területen alakítható ki. Az agrár-erdészeti rendszer
kialakítható fák telepítésével vagy erdôsült terület gyérítésével. A
telepített fafajoknak kevesebb mint 50 %-a lehet csak gyümölcs
fajta.
Mezôvédô fásítás módja lehet:
• legalább 1,0 hektár egybefüggô, szántó vagy gyep (rét. legelô)
hasznosítású területen létesíthetô. A mezôvédô fásítás a mezôgazdasági területen telepített, legalább 15 méter, de kevesebb mint
20 méter széles, folyamatos és egybefüggô, fákból és a fásítás
mindkét szélén cserjékbôl kialakított legalább 1-1 méter széles
sáv vagy
• csoportban történô telepítés esetén egy vagy több, egyenként
legalább 0,1 ha kiterjedésû, fákból és a széleken legalább 1-1
méter szélességû cserjékbôl kialakított állomány(ok)
• Az Erdôgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttmûködési
projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: Innovatív agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
Közjogi és magánjogi erdôgazdálkodók, valamint egyéb magánjogi
• különbözô szélességû tûzpászták, tûzivíz-tárolók kialakítása.
és közjogi szervezetek és társulásaik.
• a fenyô tisztítási anyag kihordása: a fenyô fô-fafajú állományokban a tisztítás fahasználat végrehajtása során kitermelt, nem
értékesíthetô faanyag eltávolítása
• tuskósor felszámolása: korábbi erdôsítés során a talajból kiemelt
és sorokba rendezett tuskók lehordása
• A tûz vagy egyéb természeti veszélyek elleni védelemre irányuló
helyi, kisléptékû megelôzô intézkedések
• Erdôtüzekhez, kártevôfertôzésekhez vagy betegségekhez kapcsolódó monitoring létesítmények, rendszerek és kommunikációs
berendezések létrehozása és fejlesztése.
• Erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés.
• Az Erdôgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport (16.1) együttmûködési projektek kísérleti fejlesztései keretén belül gazdálkodói (pilote) beavatkozások: Erdôtüzek, természeti katasztrófák
és katasztrófaesemények által okozott erdôkárok megelôzése
(különösen: az abiotikus (aszály) károk megelôzését szolgáló
víz-visszatartási és vízkormányzási vagy vízpótlási megoldások, az
erdôtûz megelôzését célzó erdôgazdálkodási / fahasználati gyakorlatok bevezetése, a növényi, állati vagy fertôzést okozó egyéb
szervezetek (biotikus károsítók) terjedésének megakadályozása,
megelôzést, észlelést, valamint adatgyûjtést és elemzést szolgáló
monitoring, megfigyelô és kommunikációs rendszerek módszertani
továbbfejlesztése.
Magán- és közjogi erdôgazdálkodók, valamint egyéb magán- és
A támogatás célja az erdôtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák
–az éghajlatváltozással összefüggô eseményeket is beleértve – és a közjogi szervezetek és ezek társulásai.
katasztrófaesemények által károsított erdészeti potenciál helyreállítása.
Csak olyan káresemények esetén nyújtható be a támogatás, ahol
korábban a gazdálkodó vagy a szakszemélyzet eleget tett a tagállami
jogszabályokban elôírt bejelentési kötelezettségének, és a károsodás
mértéke az illetékes hatóság által igazoltan eléri a meghatározott
mértéket.
Magán- és közjogi erdôgazdálkodók (pl. állami, önkormányzati),
• teljes erdôszerkezet átalakítás
egyéb magán- és közjogi szervezetek, az elôbbiekben felsoroltak
• alátelepítéssel történô erdôszerkezet átalakítás
társulásai.
• klímarezisztens fafajokkal történô erdôfelújítás
• intenzíven terjedô, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
• erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása
• Az Erdôgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttmûködési
projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: Az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelését
célzó olyan beavatkozási típusok, amelyek a hazai erdôgazdálkodói
gyakorlatban még nem kipróbáltak és elterjedtek (különösen:
klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállás növelése: szárazságtûrô, melegtûrô fajok/fajták telepítésével, többszintes erdôállományok kialakítása alátelepítéssel; magas biodiverzitású erdôszegélyek kialakítása fák és cserjék telepítésével, alátelepítésével;
élôhely-védelem: elsôsorban ökológiai célokat szolgáló, környezetkímélô gazdálkodási és anyagkezelési módok bevezetése)
Bejegyzett magánjogi, vagy közjogi erdôgazdálkodó, valamint
• erdei pihenôhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: jellemzôen
bejegyzett erdôgazdálkodóval a megvalósított célterületi objektumok
gyalogos kirándulás vagy gyalogtúra során rövid pihenésre
szolgáló, közúton jellemzôen nem megközelíthetô, kisebb közjóléti üzemeltetésére szerzôdésben álló egyéb magánjogi vagy közjogi
gazdálkodó szervezet.
létesítmény-együttes
• erdei kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: intenzíven
látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási
célt szolgáló, többfunkciós közjóléti létesítmény-együttes, amely a
kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetôséget is biztosít
• településkörnyéki (parkerdô) kirándulóhely kialakítása vagy
továbbfejlesztése: intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, többfunkciós közjóléti
létesítmény-együttes, amely a település-környéki kirándulók
számára pihenési, rekreációs lehetôséget biztosít
• Az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy
Az erdôgazdálkodási munkákhoz használt gépek fejlesztése
önkormányzati erdôgazdálkodók és társulásaik,
• új képességeket alakít ki az erdôgazdálkodók és az erdôgazdálko• vidéki térségben székhellyel rendelkezô egyéb mikrovállalkozás
dási szolgáltatók körében;
vagy kisvállalkozás (helyi vállalkozás), amelynek az elôzô 2 évben
• csökkenti az erdôgazdálkodási munkák környezeti terhelését a
erdôgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az
kíméletesebb munkavégzés lehetôvé tételével, és az ártalmas
összes bevétel 50%-a volt.
anyagok (kenô- és üzemanyag) környezetbe jutási esélyének /
mértékének csökkentésével;
• Az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy
• javítja az erdei munkások biztonságos munkavégzési körülményeit
önkormányzati erdôgazdálkodók és társulásaik,
• Az erdei termékek feldolgozásának és hozzáadott értékének növe- • vidéki térségben székhellyel rendelkezô egyéb mikrovállalkozás
lése különösen az erdei faválasztékok esetében jelentkezik reális
vagy kisvállalkozás (helyi vállalkozás), amelynek az elôzô 2 évben
lehetôségként a vidéki térségekben. Az egyéb erdei termékek
erdôgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az
közül az erdei gombák és gyümölcsök gyûjtése esetén várható,
összes bevétel 50%-a volt.
hogy a feldolgozottsági szint fejlesztése a vidékfejlesztési program • vidéki térségben székhellyel rendelkezô egyéb mikrovállalkozás
céljainak eléréséhez érdemben hozzájárul.
vagy kisvállalkozás, önkormányzati részvétellel mûködô szociális
• Az Erdôgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttmûködési
szövetkezet.
projektek kísérleti fejlesztései keretén belül különösen: A fenntartható, természetközeli erdôgazdálkodási módokra való áttérést, továbbá az erdôk gazdálkodási potenciáljának mobilizálását szolgáló
speciális gép- és technológiafejlesztések ösztönzése.
• fiatal erdôk ápolása
Az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi, vagy
• tisztítás
önkormányzati erdôgazdálkodók, vagy társulásaik.
• törzsnevelési jellegû beavatkozás
amelynek hatására növekszik:
o a várható növedék és az erdôk kondíciója a talajállapot javítása
következtében
o a növôtér a tôszámcsökkenés hatására, amelynek következtében
o rövidtávon javul az egyedek állékonysága, és ezzel a fatermesztés biztonsága
o hosszú távon növekszik a kitermelt faanyag átmérôje, és ezzel a
piaci értéke
o a mag eredetû, vagy a gyökérsarj eredetû egyedek aránya
o a célállomány fôfafajainak elegyaránya a fiatal erdô felsô
szintjében
o az ágtiszta törzsmagasság
Közvetlen kedvezményezettek:
Az alintézkedés célja a termelôi csoportok megalakulásának
ösztönzése által a vidéki munkahelyteremtés, a termelôk jövedelem- • az elismerésben részesített termelôi csoport, vagy termelôi
szervezet
pozíciójának stabilizálása, ezáltal a vidéki életkörülmények javítása
Közvetett kedvezményezettek:
és az elvándorlás megakadályozása. Hazai és nemzetközi tapasz• a termelôi csoportban vagy termelôi szervezetben részt vevô
talatok alapján a támogatás abszorpciója akkor a legmegfelelôbb,
mezôgazdasági termelô és/vagy értékesítô
ha hosszútávon mûködô, a gazdasági életben sikeres szervezetek
alakulnak. A legmegfelelôbbnek ítélt gazdálkodási forma a szövetkezés lehet, amely a tagok demokratikus felügyelete alatt áll, ebbôl
adódóan alkalmas gazdasági érdekeik rugalmas érvényesítésére.
Amennyiben a termelôi csoport vagy termelôi szervezet az elismerést megelôzôen már mûködött, úgy a támogatás csak az elismerést
követô a mûködés megkezdésétôl számított öt évbôl még fennálló
évekre jár. Kivétel ez alól, ha a korábban megalakult termelôi csoport
vagy szervezet az elismerést megelôzôen mûködését még nem kezdte meg, vagy a termelôi csoport közös céljai szempontjából lényeges,
teljesen új tevékenységet kezd.
Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések mûvelet olyan önkéntes
Aktív mezôgazdasági termelôk
alapon mûködô kifizetési rendszer, amelyben a programban résztvevôk az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a
gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. Az
alintézkedés alapját a területhasználat adja, mely tekintetében az
alábbi kategóriákat különböztetjük meg:
• Szántó (sz)
• Gyep (gy)
• Ültetvény (u)
• Nádas (n)
• Túzokvédelmi területek
• Kék vércse-védelmi területek
• Alföldi madárvédelemi területek
• Hegy- és dombvidéki madárvédelem területek
• Erózió-érzékeny szántó
• Belvíz-érzékeny szántó
• Aszály-érzékeny szántó
• Belvíz-érzékeny gyep
• A védett ôshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezôgaz• a tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények, mestersédasági állatfajták genetikai anyagának (sperma, embrió vagy
ges termékenyítô állomás, embrió-átültetô állomás, spermatároló
petesejt ) begyûjtése, mélyhûtve tárolásra történô elôkészítése,
központok, fajta fenntartásáért felelôs tenyésztô szervezetek
laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhûtéses eljárással • tenyészállat vásárlás esetén a fajta fenntartásáért felelôs tenyész• A védett ôshonos és veszélyeztetett helyzetbe került hímivarú
tô szervezetek/egyesületek vagy azok szövetsége
mezôgazdasági állatfajtáknak (kivéve baromfi) az eredeti tartási,
• A tartással kapcsolatos támogatás esetén a tenyésztô szervezet/
takarmányozási feltételektôl eltérô módon, ex situ környezetben
egyesület mellett annak tagjai is jogosultak a támogatásra, amely
történô megôrzése, vásárlása
fajta esetében központi nevelés nem folyik.
• Az alacsony létszámmal rendelkezô védett ôshonos és a veszélyez- • A felsorolt védett ôshonos és veszélyeztetett, mezôgazdasági
tetett mezôgazdasági állatfajták nôivarú, baromfi esetén vegyes
célra hasznosított állatfajták nôivarú egyedeit, baromfifélék
ivarú állományának a fajták eredeti tartási-, takarmányozási
esetében vegyes ivarú állományokat tartó, a tartással kapcsolatos
körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti tenyésztésben
többletköltségeket viselô állattartó.
történô megôrzése a kiesô jövedelem és a felmerülô többletköltsé- • A fajta fenntartásáért felelôs tenyésztô szervezetek/egyesületek
gek ellentételezésén keresztül
vagy azok szövetsége.
• A védett ôshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezôgazdasági állatfajták megôrzését segítô tenyésztési, génmegôrzési
feladatok ismertetése a tenyésztôkkel, szaktanácsadás a végrehajtásban. A hasznosítási lehetôségek ismertetése, megteremtése, a
hasznosítás elôsegítése.
Mikroorganizmusok esetében a növénytermesztés, az állatte• Aktív mezôgazdasági termelô
nyésztés, az élelmiszeripar, az erdôgazdálkodás, a talajvédelem, a
• Génmegôrzô tevékenységet végzô szervezet
vízgazdálkodás stb. területein hasznos és káros tevékenységet végzô
mikroorganizmusok (vírusok, baktériumok, élesztôgombák, penészgombák, és egyéb gombák, idesorolva a termeszthetô nagygombákat
is) megôrzése és hosszú idejû fenntartása a cél, a genetikai tulajdonságaik változatlan állapotban való megtartása mellett. A mûvelet
keretében az aktuális Nemzeti Fajtajegyzékben feltüntetett államilag
minôsített és regisztrált, illetve vetômag kereskedelmi forgalomban
lévô fajták megôrzése, fenntartása nem támogatható.
Az alintézkedés célja a konvencionális területek ökológiai mûvelés
Aktív mezôgazdasági termelô
alá vonásának ösztönzése. Az ökológiai gazdálodás hozzájárul a
biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez, erôsíti a
természetes önszabályozó folyamatokat, védi és javítja a talaj biológiai állapotát, csökkenti a növényvédô szerek szakszerûtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredô kedvezôtlen
környezeti hatásokat, valamint segíti az élelmiszerbiztonságot.
Az alintézkedés célja az ökológiai mûvelésbe vont területeken a
Aktív mezôgazdasági termelô
gazdálkodási mód fenntartása. Az ökológiai gazdálodás hozzájárul
a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez, erôsíti a
természetes önszabályozó folyamatokat, védi és javítja a talaj biológiai állapotát, csökkenti a növényvédô szerek szakszerûtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredô kedvezôtlen
környezeti hatásokat, valamint segíti az élelmiszerbiztonságot.
A mûvelet keretében a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának
Aktív mezôgazdasági termelô.
földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
elôírásai következtében a Natura 2000 gyepterületek földhasználói
körében elszenvedett többletköltségek és elmaradó bevételek
kompenzációja valósul meg.
A 2009/147/EK és a 92/43/EGK irányelvek Natura 2000 erdôterüMagánjogi erdôgazdálkodók vagy csoportjaik.
letekre vonatkozó rendelkezéseinek érvényesítésébôl fakadóan az
erdôgazdálkodási tevékenység az eddig kialakult gyakorlathoz képest
különbözô szintû korlátozással folytatható, ami miatt többletköltség és jövedelem kiesés keletkezik az erdôgazdálkodónál. Ennek
ellentételezésére az erdôgazdálkodók területalapú kompenzációs
kifizetésben részesülnek.
• A mûvelet hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermô területek Az a jogszerû földhasználattal rendelkezô mezôgazdasági termelô
megôrzéséhez, jövedelemkiegészítést biztosít a hátrányos
(természetes és jogi személy), aki legalább 1 hektár takarmánytermô
természeti adottságokkal rendelkezô területeken a mezôgazdasági területen aktív mezôgazdálkodási tevékenységet folytat.
tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére.
• Közvetve ösztönzi a hátrányos természeti adottságokhoz alkalmazkodó, piaci jelentôséggel bíró és a különleges jellegû (gyakran
veszélyeztetett állatfajokhoz tartozó) élôállatok tartását.
• A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak
a gazdálkodási tevékenység fenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához.
• A mûvelet hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitûzéseinek megvalósulásához is.
Történelmileg úgy alakult ki, hogy az abrakfogyasztó (sertés,
Mezôgazdasági termelô
baromfi) ágazatok állatjóléti támogatását notifikált állami támogatás
keretében sikeresen biztosítja a Kormány. Ugyanakkor nemzeti forrás
terhére nem volt biztosított a tej-állatjóléti intézkedés indítása, így
az az EMVA által nyújtott lehetôség került kialakításra. Az állatjóléti
intézkedés a 2014-2020 közötti idôszakban egy újabb ösztönzô elem
a tejágazat további hatékonyságának növelésére.
• Szálaló erdôgazdálkodás támogatása
Támogatás nyújtható magán- és közjogi erdôgazdálkodóknak, vala• Véghasználat elhalasztása talaj- és élôhelyvédelem céljából
mint egyéb olyan magán- és közjogi szervezeteknek és társulásaik• Véghasználat után facsoportok visszahagyása
nak, akik, illetve amelyek önkéntes alapon vállalják olyan mûveletek
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdô-környezetvédelmi és
• Erdôállományok kézimunka igényes ápolásának támogatása
éghajlati kötelezettségvállalás teljesítésébôl állnak. Az állami tulaj• Természetkímélô anyagmozgatás
• Holtfa visszahagyása az erdôben
donban lévô erdôk esetében csak akkor ítélhetô oda támogatás, ha
az erdôgazdálkodó magánjogi szervezet vagy települési önkormányzat.
• magán- és közjogi erdôgazdálkodók
A támogatott tevékenységek köre az Európai Mezôgazdasági
• egyéb közjogi szervezetek
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
kiegészítésérôl, valamint átmeneti rendelkezések bevezetésérôl a
BIZOTTSÁG 807/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 8. cikk (2) bekezdés a) pontjának megfelelôen célzott intézkedésként magába foglalja az erdészeti genetikai erôforrások in situ és
ex situ megôrzését az adott fafajra és megôrzési módra vonatkozó
szakmai követelmények szerint, a genetikai anyag begyûjtését, leíró
vizsgálatát, jellemzését. Támogatás nem adható a kereskedelmi
célú szaporítóanyag-termelést szolgáló tevékenységekre, illetve
az erdôgazdálkodókra vonatkozó, hatályos jogszabályokban foglalt
kötelezettségbôl eredô erdôgazdálkodási tevékenységekre.
• Amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkezô szerveze• Az együttmûködésen alapuló fejlesztések célkitûzései az EU-s
tet alakít, a kedvezményezett ez a szervezet.
innovációs közösségbe való bekapcsolódásra vagy nemzetközi
együttmûködésben való részvételre is alkalmas újdonság kifejlesz- • Amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezetet
(konzorcium), ez esetben a kedvezményezett az együttmûködési
tése kell legyen. A projektek innovációs tartalma lehet: termék-,
megállapodásban kijelölt tag (konzorciumot vezetô szervezet).
szolgáltatás-, eljárási– vagy technológiai fejlesztés a mezôgazdasági, élelmiszer-feldolgozási, erdôgazdálkodási szektorban. A projekt eredményének a gazdálkodók széles köre számára is
alkalmazhatónak – vagyis szabadon
felhasználhatónak kell
lennie.
• Az EIP projektekkel szemben további alapvetô elvárás, hogy azok
a folyamat teljes idôtartama alatt az érdeklôdô gazdálkodók
számára megismerhetôek legyenek, amelyre az együttmûködôknek
célzott eszközöket is kell alkalmazniuk (rendszeres publikáció,
nyitott alkalom, stb.)
• Önálló tudományos kutatási (felfedezô kutatási) projekt nem
támogatható, akkor sem, ha ahhoz gyakorlati kísérleti helyszín
kapcsolódik. Nem támogatható továbbá olyan projekt sem, amelynek célja az innovációs eredmény egy vagy korlátozott számú
haszonélvezô számára való piaci felhasználása vagy értékesítése.
Támogatható többek között a helyi gazdaság bármely nem mezôgaz- A 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés: a), b) c) és e) pontban foglalt költségek tekintetében: kis gazdaságok együttmûködô
dasági termelési szektorában létrejövô együttmûködés (élelmiszer
csoportja:
és nem élelmiszer egyaránt), amely tartalmazhat közös termékfej• amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkezô szervezelesztést, közös feldolgozói kapacitások megtervezését és kialakítás,
tet alakít, a kedvezményezett ez a szervezet.
összehangolt turisztikai szolgáltatás-fejlesztése.
• amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezetet (konA jelen alintézkedés alatt támogatható turisztikai együttmûködések
zorcium), ez esetben a kedvezményezett a konzorciumot vezetô
nem kerülnek átfedésbe a TOP-ban támogatható térségi turisztikai
szervezet.
attrakció-fejlesztéssel, mivel azok:
• n agyobb, térségi (megyei) jelentôségû turisztikai attrakciók fejlesztésére koncentrálnak
• jogosulti körük kizárólag állami vagy önkormányzati tulajdonban
vagy kezelésben álló objektumok
Az együttmûködések mûködtetése támogatásának maximális
idôtartama: 3 év.
Jelen alintézkedés kimondottan a termelôk közös és közvetlen piacra Mezôgazdasági termelôk és csoportjaik, non-profit vállalkozás
jutást szolgálja. A több éves, közös üzleti tervre alapozott, a közös
(piacszervezô).
értékesítési csatornák kialakítását és hosszú távú mûködését célzó
együttmûködés tehát tovább megy az alkalmi együttmûködéseken és
az alkalmi közös promóciós akciókon, piaci megjelenéseken.
A tájgazdálkodás olyan több termelô által megvalósuló összehangolt Erdôgazdálkodók vagy mezôgazdasági termelôk egy csoportja.
cselekvést jelent, amelynek eredményeképpen egy adott kistájban:
• a vízrendszerek vízvisszatartást célzó rehabilitációjával javul a
kistáji vízháztartás egyensúlya,
• a táj természeteshez közelítô térstruktúrájának, egyben az ökológiai hálózat térbeli elemeinek visszaállítása,
• az élôhelyek fragmentálódásának megállítása, növekszik a biodiverzitás (élôhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése),
• csökken a talajok leromlása,
• javul a felszíni és felszín alatti vizek minôsége, a megújuló
energiák használata révén javul természeti erôforrásokkal való
gazdálkodás fenntarthatósága, segíti a szénmegkötés fokozását és
az ÜHG kibocsátás csökkentését célzó törekvéseket,
• amelyek összességében javítják a vidék klímaváltozás hatásaihoz
történô rugalmas alkalmazkodóképességét (climate resilience).
Tájgazdálkodási célterületek:
• Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése c. program által lehatárolt árvízi
tározókhoz kapcsolódó tájgazdálkodási területek,
• Ôs-Dráva Program célterületei,
• Duna–Tisza-közti homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának
javítását szolgáló célterületek.
• Egyéb, elôkészítés alatt álló tájgazdálkodási területek.
Az ezen alintézkedés keretében mûködési alapon szervezôdô
A 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés: a), b) c) és e)
fejlesztések célja a 1305/2013/EU rendelet 35. Cikk (2) bek. k) pontja pontban foglalt költségek tekintetében: “közösség által támogatott
szerinti a mezôgazdasági termelôi tevékenységek diverzifikálása,
mezôgazdaság együttmûködô csoportja:
méghozzá az egészségügyi ellátással, a szociális integrációval, a
közösség által támogatott mezôgazdasággal és a környezeti és
élelmiszerügyi oktatással kapcsolatos tevékenységekre bontás
formájában. Az együttmûködés alapja mezôgazdasági tevékenység,
ezért legalább egy mezôgazdasági termelô vagy termelôk csoportja
a tagja. A már mûködô mezôgazdasági tevékenységre épülnek az
együttmûködés segítségével szervezett, fôként a helyi társadalom
hátrányos helyzetû tagjai számára (bevonandó célcsoport) hasznos, a
bevonásukon alapuló szolgáltatások: segítô – s zociális, egészségügyi – r ehabilitációs,
szemléletformáló, környezeti és
élelmiszerügyi
oktatás),
amelyeket a
gazdálkodó a
projekt keretében alkalmazható kiegészítô
jövedelem
fejében nyújt.
• Amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkezô szervezetet alakít, a kedvezményezett ez a szervezet.
• Amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezete (konzorcium), ez esetben a kedvezményezett a konzorciumot vezetô
szervezet.
Az intézkedés keretében az alábbi mezôgazdasági biztosításokhoz
• Aktív mezôgazdasági termelô.
lehet díjtámogatást igénybe venni:
• Mezôgazdasági termelôk csoportja.
• A típusú mezôgazdasági biztosítás: a biztosítás keretében valamennyi felsorolt kedvezôtlen éghajtlati jelenség által okozott kárra
együttesen kötelezô a biztosítás megkötése.
• B típusú mezôgazdasági biztosítás: a biztosítás keretében a fent
felsorolt kedvezôtlen éghajlati jelenségek által okozott károkból
egy vagy több kárra választhatóan köthetô.
• C típusú mezôgazdasági biztosítás: a biztosítás keretében a fent
felsorolt kedvezôtlen éghajlati jelenségek által okozott károkból
egy vagy több kárra választhatóan köthetô.
Az egyes biztosítási típusok különbözô növénykultúrákra köthetôk
meg, melyek listáját a felhívás, vagy jogszabály tartalmazza majd.
A jövedelemstabilizáló eszköz pénzügyi hozzájárulás olyan kocJövedelemstabilizációs Alap.
kázatkezelési alap (a továbbiakban: Jövedelemtabilizációs Alap)
részére, mely jövedelemstabilizáló kompenzációt nyújt azoknak a
mezôgazdasági termelôknek, akiknek a jövedelme a tárgyévben a
referenciajövedelmükhöz képest több mint 30%-kal visszaesett. A
referenciajövedelem a megelôzô három év jövedelmének átlaga
vagy a megelôzô ötéves idôszakból a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett három év jövedelmének átlaga.
A Jövedelemtabilizációs Alap által fizetett jövedelemstabilizáló
kompenzáció legfeljebb a jövedelemcsökkenés 69,9%-a abban az
évben, amelyben a termelô a támogatásra jogosultságot szerez. Az
intézkedés végrehajtása érdekében egy állami alap jön létre, melyhez a mezôgazdasági termelôk önkéntesen csatlakozhatnak.
A mûvelet keretében a HFS-k elkészítését segítô központi képzéseElôzetesen elismert HACS-ok.
ken, tájékoztatókon való részvétel, a stratégia-készítést megalapozó,
térségre vonatkozó adatgyûjtések és elemzô tanulmányok készítése,
a közösségi bevonás tevékenységei és a HFS közösségi tervezés
eszközeivel történô elkészítésének finanszírozására kerül sor. A mûvelet elvárt eredménye a megalapozott, a partnerséget, valamint a
helyi sajátosságokat megfelelô módon tükrözô és a helyi igényeken
alapuló, innovatív és reálisan megvalósítható HFS elkészítése.
Az egyszerûsített költségek alkalmazását és az alkalmazandó
A HACS által meghatározandó, de a HACS nem lehet ezen mûvelet
nagyságrendeket is a HFS-ben kell megtervezni, amelyet az IH
jogosultja.
vezetôje hagyja jóvá. A jóváhagyott HFS alapján a helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a csoporton belül egy megfelelelô jogi
személyiséggel rendelkezô non-profit partnert, amely az igazgatási
és pénzügyi kérdésekben a vezetô partner lesz, vagy közös non-profit
jogi szervezetet hoznak létre. A munkaszervezeti feladatok ellátására
leginkább megfelelô szervezeti forma az egyesület, mivel annak nonprofit jellege mellett biztosítja a tagok egyenrangúságát, függetlenül
esetleges anyagi hozzájárulásuk mértékétôl (egy tag – egy szavazat
törvényi elôírás).
Olyan együttmûködési projektek támogathatók, amelyek illeszkednek • az IH által elismert Helyi Akciócsoportok és munkaszervezeteik
a PM-ban és a VP-ban meghatározott célkitûzésekhez, továbbá olyan • a HFS megvalósításában partner közjogi és magánjogi szervezetek
tematikára irányulnak, amely részét képezi az adott HACS Helyi
• vidéki térségben mûködô mikro- és kisvállalkozások
Fejlesztési Stratégiájának. A jelen mûvelet alatt tervezzük mind a
• a HFS megvalósításában partner magánszemélyek
térségek közötti, mind a nemzetközi együttmûködések megvalósítását és támogatását. Az együttmûködések technikai elôkészítése és
megvalósítása forrásainak odaítélését központi kiválasztási eljárás
alapján az IH végzi.
Az IH által elismert Helyi Akciócsoportok.
A jelen mûvelet nyújt fedezetet a HACS-ok és munkaszervezeteik
eredményes mûködéséhez szükséges tevékenységek folyamatos
ellátására. Ezek a 1303/2013/EU rendelet 35. cikk (1) bekezdés d)
pont alapján: a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó mûködési költségekre, amelyekbe
beletartoznak az operatív költségek, a személyi jellegû költségek,
valamint a stratégiáknak a 34. cikk (3) bekezdés g) pontjában foglalt
monitoringjához és értékeléséhez kapcsolódó költségek; továbbá az
e) pont alapján: a közösségvezérelt fejlesztési stratégia szervezésére, az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítésére, a
stratégia megvalósításnak elômozdítására, valamint a potenciális
kedvezményezettek támogatása érdekében a mûveletek kidolgozása,
valamint a pályázatok elôkészítéséhez nyújtott általános információ
és tanácsadás céljából.

