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Szolgáltatásaink: 
 
•Pályázatírás 
 
•Szaktanácsadás (minőségbiztosítási, pénzügyi) 
 
•Oktatás 
 
 

 





• Az új KAP elfogadásának csúszása miatt  

    2021 és 2022 átmeneti évek 

• Nemzeti társfinanszírozás növelése 80%-kal 

• A Vidékfejlesztési Program keretében számos új 
pályázati felhívás/felhívás  jelent meg, közel 1500 
milliárd Ft lesz elérhető 2021-2022 években 

(A vidékfejlesztési ciklus során az Európai Unió költségvetéséből 
1163,2 Mrd Ft, míg nemzeti társfinanszírozásból 250,6 Mrd Ft 
áll rendelkezésre) 

• Felkészülés a 2023-ban induló új KAP-ra 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
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Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban (falvak + városok 10 000 lakosig) 

Jogosult települések a 6. prioritásban 



FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 



9 

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére.  Tanyák háztartási léptékű villamos 

energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései  

 (VP6-7.2.1.4-17 ) 

 

 



  

ISMÉRVEK 
 

• tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára; 

  (min. 200 ezer – max. 6,2 millió Ft/támogatott) 

 

• Tanyás térségek (7 megye) 

 

• 95% támogatási intenzitás (természetes személy) 

 

• Beadási határidő: 2022.november 12. 
 

 
 

 
 



Támogatottak köre 
 

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:  

A.  a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től 
életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével 
azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él 
(a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával 
kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),  

 

 

B. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy 
közeli hozzátartozója tulajdonában van.  
 

  11 
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Támogatható tevékenységek 
 

• a) Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia 
rendszer kiépítése:  
– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló 
energiával történő  
fejlesztést.  (max. 4 millió Ft) 
 

• b) Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:  
– kútfúrás;  
– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és 
felépítményei, mely  
nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;  
– háztartási törpe-vízmű. (max. 4 millió Ft) 
 

•  c) Háztartási léptékű szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer 
kiépítése:  
– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;  
– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel. (max. 4 millió Ft) 
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 Nem támogatható tevékenységek 
 

• Fenntartási, karbantartási tevékenységek 

 

•  Jármű beszerzés  

 

•  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó 
kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása  

 

•  Zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása  

 

•  Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, 
rekonstrukciója 
 

 



FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 
„KISGAZDÁKNAK”  
(max. 6000 STÉ üzemméretig) 



Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

VP2-6.3.1-20 



Max. támogatási 
összeg 

15.000 euró  (100%) 
(I. részlet 75%, II. részlet 25% 

Jogosultak 

•Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és 
mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni 
vállalkozók vagy szociális szövetkezetek 
 

•3000-6000 STÉ üzemméret 
 

•életvitelszerű tartózkodási vagy telephely 12 
hónapja a jogosult településen van 
 

Beadási időszak vége:  
2022. május 31. 

Mire lehet pályázni? 
 

Mindenre ami a 
gazdálkodást segíti. 

 
 Napelemre is!!! 



FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 
„NAGYGAZDÁKNAK”  

( 6000 STÉ vagy nagyobb üzemméret) 



Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 

fejlesztések támogatása 

VP2-4.1.8-21 



  

ISMÉRVEK 
• legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek 
 

• árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 
tevékenységből származott.  
 

• Közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 
elszámolható költség 40%-a, nem közép-magyarországi 
régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 
50%-a. 
 

• támogatási összeg: 5 millió-250 millió Ft 
 

• Beadási határidő: 2021. november 19. 

 

 



Támogatható tevékenységek  
 
 

Szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és  
szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan 
(helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő)  
 

•mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok 
beszerzése (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre 
alkalmasak),  
 

•hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra 
alkalmas kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok 
beszerzése 
 

•betakarítógépek  
 

•munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt  
permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),  
 

 



• infokommunikációs eszközök beszerzése 
 
•a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató 
eszközök, programok, szoftverek (pl.: automatizált növényvédelmi 
előrejelző rendszer és agrometeorológiai  szenzorok és állomások 
kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése,  
 
•meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint 
gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, 
gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők  szabályozása (pl.: 
hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag 
utánpótlás  kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a 
vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek befolyásolása), 



GÉPBERUHÁZÁS 

ÚJ 

• kizárólag első üzembe helyezésű  

• a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb  

2 éve gyártott gép, technológiai berendezés  

 

HASZNÁLT 

• a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem 
régebben gyártott 



Kertészet – Gomba előállító üzemek 
fejlesztésének támogatása  

VP2-4.1.3.4-21 



  

ISMÉRVEK 
 

• Megvalósítási idő: 24 hónap (1-4 mérföldkővel) 

• Feltétel: legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 
rendelkeznek 

 

• támogatási összeg: 300 millió-2 milliárd Ft 

 

 
 

• Beadási határidő: 2021. december 7. 

 

 

 



Támogatható tevékenységek  
 I. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmény építése, 

korszerűsítése:  
• Új gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése 
• Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény bővítése, 
• Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény technológiai 

korszerűsítése és kiszolgáló terek korszerűsítése. 
 

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: meglévő 
komposztüzem, gombatermesztő létesítmény, valamint a kapcsolódó 
létesítmények 

• Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése  
• Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszere 
• Világítási rendszerek korszerűsítése 
• energetikai korszerűsítése 
 
III. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása  



Kertészeti üzemek megújításának támogatása  
VP2-4.1.3.5-21 



  

ISMÉRVEK 
 

• Megvalósítási idő: 24 hónap (1-4 mérföldkővel) 

• Közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 
elszámolható költség 40%-a, Nem közép-magyarországi 
régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 
50%-a. 

• Feltétel: legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 
rendelkeznek (50% kertészeti ágazati árbevétel) 

 

• támogatási összeg: max. 25 millió Ft 

• Beadási határidő: 2021. szeptember 28. 

 

 



Támogatható tevékenységek  
 Kertészeti  eszközök, gépek beszerzése: 

  

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható 
munkagépek 

 b) önjáró és vontatott betakarítógépek, 

 c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony  

d) talajművelő gépek  

e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, 
eszközök beszerzése  

f) maximum 1 darab mezőgazdasági pótkocsi 

g) maximum 1 darab, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű 
traktor 



Terménytárolók, szárítók és tisztítók 
fejlesztésének támogatása 

VP2-4.1.7-21  



  

ISMÉRVEK 
 

• Megvalósítási idő: 24 hónap (1-4 mérföldkővel) 

• Feltétel: legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 
rendelkeznek (50% mezőgazdasági árbevétel) 

 

• támogatási összeg: min. 50 millió Ft, maximum 1 Mrd 
Ft 

• Közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 
elszámolható költség 40%-a, Nem közép-magyarországi 
régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 
50%-a. 

• Beadási határidő: 2021. szeptember 27. 

 



Támogatható tevékenységek  
 I. Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, 

terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, 
továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és 
technológiai felújítása 

 

• terményszárítók létesítése, kapacitásnövelése 

• univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítés 

• terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai 
felújítása, 

• anyagmozgató gépek beszerzése 

• porleválasztás gépeinek beszerzése 

• tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek beszerzése (pl. 
ventilátor) 

• fogadógarat létesítése, felújítása 

• silók kupolaszigetelése stb 



• II. Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók 
energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására 
irányuló technológiák  

 

• Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. 

• Beépített technológiai berendezések korszerűsítése 

 

 

 

III. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 



AMIBEN TUDUNK SEGÍTENI 

• Pályázatírás 

• Napelem rendszer telepítéshez ajánlás 

• Kőműves generál kivitelezés 

• Pénzügyi tanácsadás, hitel-és biztosítás 
ügyintézés 

• Minőségbiztosítási rendszer kiépítése 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


