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Támogatásokkal 
kapcsolatos jogszabályok

Európai uniós:
• 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.)
• 1974/2006/EK Bizottsági rendelet (2006. december 15.) 
• 1975/2006/EK Bizottsági rendelet (2006. december 7.)

Hazai:
• 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárásokról

• 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól

• FVM-rendeletek az egyes támogatási jogcímekről
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A nemzeti fejlesztési irányok 
meghatározása
(tengelyek)

• A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az 
erdészeti ágazat versenyképességének javítása

• A környezet és a vidék állapotának javítása

• Az életminőség javítása a vidéki területeken, és a 
diverzifikáció ösztönzése

• LEADER
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• Célok:

– mezőgazdaság és élelmiszer-feldogozás versenyképességének fokozása
– megkezdett szerkezetátalakítás és korszerűsítés tovább folytatása
– tudásalapú vidéki társadalom megteremtéséhez

• Eszközök:

– beruházási és fejlesztési támogatások (gép és technológia)
– infrastruktúra fejlesztése
– szakképzés, szaktanácsadás, információs pontok, bemutató üzem

• Pénzügyi források:
– EMVA forrás: közel 1,7 milliárd EUR ( 48% )
– összes közkiadás: közel 2,4 milliárd EUR
– fejlesztési lehetőség: több mint 4,8 milliárd EUR

I. TENGELY
cél – eszköz – forrás
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intézkedések és jogcímek bemutatása

I. TENGELY
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• mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (I. tengely forrásainak 66%-a)

– beruházások az állattenyésztésben
– beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben
– ültetvények telepítése
– üzemi diverzifikáció
– GAZDANet Program

• mg-i termékek értéknövelése (I. tengely forrásainak 10%-a)

– ÉLIP
– bioetanol és biodízel

I. TENGELY
legfontosabb két intézkedése
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• Géptámogatás
– 4724 pályázat, 43 Mrd Ft támogatási igény
– feldolgozottság 100% - MVH kiküldte a befogadó és hiánypótló leveleket

• Állattartó telep korszerűsítése / trágya (6 célterület)                 
– április-május: 970 pályázat, 120 Mrd Ft támogatási igény                 
– aug-szept.:   1200 pályázat, kb. 164 Mrd Ft támogatási igény - de a 

feldolgozottság még nem 100%-os, indokoltság vizsgálatból már csak 
néhány van vissza, MVH várja az MGI szakértői véleményeket, befogadó
levelek folyamatosan mennek ki a termelőkhöz.

I. TENGELY
legfontosabb két jogcím
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Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek

• Cél: mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott 
– ügyfélszolgálati tájékoztatás, 
– bemutató üzemi programok, 
– szakmai képzések.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 34 548 168 672 Ft összes közkiadás

• Indulás ütemezése:
– ügyfélszolgálati tájékoztatás:2008. I. n. év
– szakmai képzések: 2008. I. n. év
– bemutató üzemi programok: 2008. II. n. év
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Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek

• Kedvezményezettek:

mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók

– ügyfélszolgálati tájékoztatás
közvetlen kedvezményezett a szolgáltatást nyújtó, közbeszerzési eljárással 
kiválasztásra kerülő szervezet, közvetett kedvezményezettek az 
agrárágazatban dolgozó, tájékoztatásban részesülők

– bemutató üzemi programok 
közvetlen kedvezményezettek a pályázat útján kiválasztásra kerülő 
bemutató üzemek, közvetett kedvezményezettek a programokon résztvevő 
mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók

– szakmai képzések
a közvetlen kedvezményezettek a pályázat útján kiválasztott képző 
intézmények által szervezett képzéseken részt vevő mezőgazdasági
termelők és erdőgazdálkodók
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Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek

• Szolgáltatások:

– ügyfélszolgálat: 
• a kedvezményezettek részére ingyenes, folyamatos tájékoztatás min. 200 

információs ponton, a támogatások igénybevételével, kölcsönös megfeleltetéssel és 
egyéb aktuális agrárpolitikai kérdésekkel kapcsolatban

– bemutató-üzemi programok: 
• egynapos tájékoztató, bemutató programok keretében a részt vevő gazdálkodók 

korszerű technológiákkal, gazdálkodási gyakorlatokkal, környezetvédelmi 
megoldásokkal ismerkedhetnek meg, a jogosult költségek 10%-ának befizetése 
ellenében

– szakmai képzések: 
• az ÚMVP egyes intézkedései keretében támogatási határozattal rendelkező 

kedvezményezettek ingyenes, kötelező képzésben részesülnek az adott intézkedés 
szakterületének megfelelő témakörben, valamint önkéntesen igénybe vehető 
képzések állnak a kedvezményezettek rendelkezésére a fenntartható gazdálkodás, 
a megújuló energia és számos egyéb témakörben, a jogosult költségek 10%-ának 
befizetése ellenében.
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Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása
• Cél: 

– a fiatal gazdálkodók kezdő gazdaságalapításának segítése,
– a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása,
– a mg.-i munkaerő korstruktúrájának javítása,
– a vidék népesség-megtartó képességének növelése

• A támogatás igénybevételének fontosabb feltételei:
– elmúlt 18 éves, de a támogatás igénylésének évében még nem töltötte be a 40. életévet,
– első alkalommal kezd gazdálkodni,
– megfelelő végzettséggel rendelkezik,
– üzleti tervet nyújt be.

• Jövedelempótló támogatás összege: (90%-a folyósításra kerül)
– 4-7 EUME gazdaság méret esetén 20.000 euró,
– 7-10 EUME gazdaság méret esetén 30.000 euró,
– 10 vagy több EUME gazdaság méret esetén 40.000 euró.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 8 946 802 982 millió Ft összes közkiadás

• Indulás ütemezése: beadási időszak: 2007. december 3. és 2008. február 7. között.
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Mezőgazdasági termelők gazdaságátadása

• Cél: a mezőgazdasági termelőtevékenységet végzők korösszetételének javítása, 
a gazdaságok átlagos méretének növelése mellett.

• Kedvezményezettek: 
– Az 55. életévet betöltött, öregségi nyugdíj korhatárt el nem ért 

főtevékenységként mezőgazdasági termelő tevékenységet végző gazdák és 
munkavállalóik. Az átadó vállalja, hogy az átadást követően véglegesen 
felhagy minden üzletszerű mezőgazdasági tevékenységgel, kivéve a saját 
célra történő termelést, legalább 1 EUME gazdasági mérettel rendelkezik.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 6 951 472 821 Ft összes kiadás

• Indulás ütemezése: 
– végrehajtás a 83/2007 (VIII. 10.) FVM rendelet szerint megkezdődött,  
– beadási határidő: 2007. december 3. és 2008. január 15. között.
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Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele

• Cél: mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére támogatás a Területi 
Szaktanácsadási Központokkal kötött szolgáltatási szerződés alapján az 
általuk igénybevett szaktanácsadás díjához.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 16 204 011 584 Ft összes közkiadás

• Indulás ütemezése:
– végrehajtás az 52/2007 (VI. 28.) FVM rendelet szerint megkezdődött,  
– beadási határidő: 2007. szeptember 15-ig
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Gyümölcsös ültetvények telepítése

• Cél: ültetvények telepítésével, korszerűsítésével, a fajtaszerkezet  javításával 
elősegíteni a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi
követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtését

• Támogatható tevékenységek: 
– tápanyagfeltöltés, szaporítóanyag-beszerzés, telepítés, a beruházás 

befejezéséig az éves ápolás, támberendezés létesítése, kerítés, térburkolat-
kialakítás, göngyöleg vásárlás.

• Kedvezményezettek: mezőgazdasági termelők

• A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 15 milliárd Ft EMVA forrás

• Indulás ütemezése: 
– Kérelem benyújtási időszak: 2007. október 1-november 15.
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Növénytermesztés és kertészet korszerűsítése

• Cél: a termelés technológiai színvonalának javítása, a tároló kapacitások  
növelése, infrastruktúra fejlesztése, informatikai háttér kiépítése

• Célterületek:
– a tárolás, szárítás, vetőmag-feldolgozás létesítményeinek és technológiai 

berendezéseinek létesítése, korszerűsítése;
– a szabályozott légterű tároló, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló

létesítmények és technológiai berendezések létesítése, korszerűsítése;
– a kertészeti termelés létesítményei és technológiai berendezéseinek 

létesítése, korszerűsítése;
– a telepen belüli infrastrukturális, szociális létesítmények, berendezések 

létesítése, korszerűsítése, különösen az üzem működtetését kiszolgáló
infrastrukturális létesítmények, szociális épület létesítése, fejlesztése.
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Növénytermesztés és kertészet korszerűsítése

• Intézkedéshez rendelt összeg: 123,8 Mrd Ft összes kiadás

• Kedvezményezettek: termelők, TÉSZ-ek, termelői csoportok

• Támogatás mértéke: a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 
40%-a; 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

• A  támogatás összege benyújtási időszakonként és ügyfelenként legfeljebb
200 millió forint.

• Indulás ütemezése: 2008. I. negyedévben
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Gépek, technológiai berendezések beszerzése

• Cél: a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése a mezőgazdasági gépállomány 
korösszetételének javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és 
technológiai berendezések beszerzése révén.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 424 168 572 704 Ft összes közkiadás (26. cikk)

• Indulás ütemezése:

– végrehajtás a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerint megkezdődött
– támogatási kérelmet 2007. május 16. és június 15. között lehetett benyújtani
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• Cél: állattartó telepek korszerűsítése
– trágyaelhelyezés, 
– takarmányozás,
– műszaki színvonal,
– állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzet,
– infrastruktúra,
– dolgozók munkakörülménye.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 424 168 572 704 Ft összes kiadás (26. cikk)

• Indulás ütemezése:
– végrehajtás a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerint megkezdődött
– támogatási kérelmet 2007. május 16. és június 15., illetve 

augusztus 13. – szeptember 17. között lehetett benyújtani

Állattartó telepek korszerűsítése
(kapcsolt biogáz előállítás lehetőséggel)
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• Célterület
– gépbeszerzési tevékenységre
– épített és beépített technológia beruházás
– telepi infrastruktúra

• Támogatás mértéke:
– a gép, épített technológia, telepi infrastruktúra eszközök számlával igazolt 

beszerzési árának, de legfeljebb a gép-referenciaár legfeljebb 40%-a;
– a KAT település vagy NATURA 2000 területen a gép-referenciaár legfeljebb 50%-a;
– nitrátérzékeny területen a gép-referenciaár legfeljebb 75%-a;
– fiatal mezőgazdasági termelő esetén a gép-referenciaár legfeljebb 50%-a;
– fiatal mezőgazdasági termelő és KAT vagy NATURA 2000 a gép-referenciaár 

legfeljebb 60%-a.

Állattartó telepek korszerűsítése
(kapcsolt biogáz előállítás lehetőséggel)
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Állattartó telepek korszerűsítése
(kapcsolt biogáz előállítás lehetőséggel)

• Támogatás mértéke Biogáz esetén

12.255-12.259 célterületű kódjai (vezérléstechnika, gázmotor stb.) alá sorolt eszközök, 
berendezések (biogáz hasznosító berendezések) beszerzésére nem nyújtható 75%-os 
támogatás.

A 1225. csoportcím alatt meghatározott támogatási egységek felhasználásával termelendő energia, 
illetve energiahordozó (biogáz, hő, villanyáram, hulladék hőenergia) esetén, amennyiben

• A biogáz több mint felét értékesítik
Regionális Támogatási Térkép alapján:
– Dél-Dunántúl 40%, Észak-Magyarország 40%, Észak-Alföld 40%, Dél Alföld 40%
– Közép-Dunántúl 40%, Nyugat-Dunántúl 30%, Közép-Magyarország 25%, PEST 30%

• A biogáz felét v. kevesebb mint felét értékesítik
– az elszámolható kiadás legfeljebb 40%-a, 
– fiatal mg. termelő, vagy KAT vagy NATURA 2000 az elszámolható kiadás legfeljebb 50%-a, 
– fiatal mg. termelő, és KAT vagy NATURA 2000 elszámolható kiadás legfeljebb 60%-a.referenciaár 

legfeljebb 60%-a.
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Bio-üzemanyag gyártás céljára nyersolaj, biodízel 
előállításával történő mezőgazdasági termékek 

értéknövelése

• Cél: kis kapacitású, biodízel gyártás célját szolgáló olajsajtolók, átészterezők 
létesítése

•Támogatás mértéke: vissza nem térítendő, max. 250 millió Ft

•Intézkedéshez rendelt összeg:  

– 424 168 572 704 Ft összes kiadás (26. cikk)

– 66 199 912 704 Ft összes kiadás (28. cikk)

• Indulás ütemezése:

– Támogatási kérelem benyújtása: 2008. február 1. és március 2. között
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Bio-üzemanyag gyártás céljára alkohol előállítása

• Cél: a kis kapacitású, mezőgazdasági termékeket bio-üzemanyag gyártás 
céljára alkohollá feldolgozó üzemek létesítése.

•Intézkedéshez rendelt összeg:  

– 424 168 572 704 Ft összes kiadás (26. cikk)

– 66 199 912 704 Ft összes kiadás (28. cikk)

• Indulás ütemezése: 

– Támogatási kérelem benyújtása: 2007. november 3. és december 3. között.



23

Lágy szárú energiaültetvények telepítése

• Cél: évelő (min. 5 évig fenntartható) lágy szárú energiaültetvények 
telepítésének támogatása (energia fű, kínai nád)

• Kedvezményezett: mg. termelők (min. 4 EUME);

• Jogosult terület:   mg. művelés alatt álló terület, min. 1 ha parcellaméret 
kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre
igénybevett telepítési támogatás;

• Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó)

• Intézkedéshez rendelt összeg: 15 milliárd Ft EMVA forrás

• Indulás ütemezése:

– végrehajtás a 71/2007. (VII.27.) FVM rendelet szerint megkezdődött, 

– beadási határidő: 2007. október 1. - november 2.
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Fás szárú energiaültetvények telepítése

• Cél: sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítésének támogatása.

• Kedvezményezett: termelők (min. 4 EUME)

• Jogosult terület: mg. művelés alatt álló terület, min. 1 ha parcellaméret kivéve: 
védett és Natura 2000 területek, azonos területre igénybevett    
telepítési támogatás;

• Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó), hektáronkénti max.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 15 milliárd Ft EMVA forrás

• Indulás ütemezése:
– végrehajtás a 72/2007. (VII.27.) FVM rendelet szerint megkezdődött, 
– beadási határidő: 2007. október 1. - november 2.
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Mezőgazdasági energiafelhasználás
megújuló energiaforrásokból

• Cél: a mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának 
elősegítése, valamint a termelők fosszilis energiafüggőségének mérséklése

•Támogatható tevékenység: 
– mg. célú energiafelhasználást szolgáló biomassza kazán beszerzése, kapcsolódó 
szerelvények (kémény, puffer tartály stb.) szekunder oldal, installálási költségek

•Célcsoport: mg. termelők (min. 4 EUME), termelői csoportok;

•Támogatás mértéke: VNT, 35%, max. 30 millió Ft (85 M Ft-os fejlesztés);

• Intézkedéshez rendelt összeg:  424 168 572 704 Ft összes kiadás

• Indulás ütemezése:
– végrehajtás a 78/2007. (VII.30.) FVM rendelet szerint megkezdődött, 
– beadási határidő: 2007. szeptember 17. és november 5. között.
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Telephelyi energiaellátás 
megújuló energiaforrásokból

• Cél: mg.-i célú biomassza kazánok beszerzésének támogatása

• Intézkedéshez rendelt összeg: 

– jelenleg nincs önálló keretösszege, kertészet, növénytermesztés (gép 
tám., építés, energia) azonos keretösszegen szerepel

– 424 168 572 704 Ft összes kiadás (26. cikk)

• Indulás ütemezése:

– végrehajtás a 78/2007. (VII.27.) FVM rendelet szerint megkezdődött

– beadási határidő: 2007. szeptember 17. - november 5.
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GazdaNet Program

• Cél: mg. termelőknek IT eszközök beszerzésének támogatása

• Intézkedéshez rendelt összeg: 5 milliárd Ft EMVA forrás

• Indulás ütemezése: 2008. II. félév
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Az erdők gazdasági értékének javítása

• Cél: az erdészeti géppark és a kiegészítő eszközök beszerzésének és 
fejlesztésének támogatása.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 3 347 005 432 Ft összes közkiadás

• Indulás ütemezése: 2008. III. negyedév
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Mezőgazdasági üzemek 
víz- és energiaellátása

• Cél:
– Hálózatos energiaforrás telephelyre történő eljuttatása, bekötése.  Egyéb 

hőellátó hálózatokhoz történő csatlakozás. A beruházáshoz közvetlenül 
kapcsolódó épület, létesítmény, a technológiai és kommunális vízellátás, 
valamint a keletkezett szennyvíz szakszerű kezelésének létesítményei, 
berendezései.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 58 508 229 575 Ft összes közkiadás

• Indulás ütemezése: 2008. szeptember 1.
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Az öntözés, a melioráció és a területi 
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és 
közösségi létesítményeinek fejlesztése

• Cél:
– A mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz és 

energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító
meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és 
vízkárelhárítást szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások 
megvalósítása.

• Támogatott célterületek:
– (1) vízkárelhárítás, belvízrendezés, mg.-i célú vizek és vízi-létesítmények 

létrehozása, fejlesztése, felújítása;
– (2) az öntözés mg.-i üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére,
– (3) a melioráció mg.-i üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére. 
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Az öntözés, a melioráció és a területi 
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és 
közösségi létesítményeinek fejlesztése

• Kedvezményezett: 
– külterületi vizekkel rendelkező települési önkormányzat
– vízgazdálkodási társulat
– termelő

• Támogatás mértéke (az elszámolható kiadások %-ában):
– Vízkárelhárítás, belvízrendezés 70
– Öntözés üzemi beruházásai 50
– Öntözés közösségi beruházásai 60
– Melioráció üzemen belüli beruházásai 40
– Melioráció közösségi létesítményei 70

• Intézkedéshez rendelt összeg: 424 168 572 704 Ft összes közkiadás

• Indulás ütemezése: 2008. február 1.
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Mezőgazdasági utak fejlesztése
• Cél: 

– pormentesített vagy szilárd burkolatú, csak helyrajzi számmal rendelkező
külterületi utak építése, felújítása.

– az úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok, padkák, rézsűk, hidak, átereszek, a 
csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építése, felújítása, 
valamint karbantartásnak, javításnak nem minősülő minőségi fejlesztések.

Az újonnan létesített, számozás nélküli utaknak illeszkedniük kell a számozott 
úthálózathoz, a beruházásoknak összhangban kell lenniük a környező települések 
úthálózat fejlesztési terveivel.

• Kedvezményezett: 
– mezőgazdasági termelő, TÉSZ, termelői csoport, önkormányzat

• Támogatás mértéke: az elszámolható kiadások 75%-a

• Intézkedéshez rendelt összeg: 58 508 229 575 Ft összes közkiadás 

• Indulás ütemezése: 2008. III. negyedév
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Mezőgazdasági üzemek víz- és energiaellátása

• Cél: 
– Hálózatos energiaforrás mezőgazdasági üzembe történő bekötése. 
– Csak az energiahálózatra való csatlakozásnak a mezőgazdasági üzem 

határáig való kiépítésére igényelhető támogatás. 
– Egyéb hőellátó hálózatokhoz történő csatlakozás. 
– A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó épület, létesítmény, a technológiai 

és kommunális vízellátás, valamint a keletkezett szennyvíz szakszerű 
kezelésének létesítményei, berendezései. 

– A külterületek energiaellátásának beruházásai szintén támogathatók.

• Kedvezményezett: termelők, TÉSZ, termelői csoport, helyi önkormányzatok

• A támogatás mértéke: az elszámolható kiadások 80%-a

• Indulás ütemezése: 2008. IV. negyedév
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Az erdészeti infrastruktúra fejlesztése

• Cél: 
– Erdészeti feltáró utak építésével az erdőgazdálkodás javítása, a zárt 

erdőterületek mélységben történő megközelíthetőségének biztosítása, az 
erdőgazdálkodás javítása.

– Erdőtalajok védelmét szolgáló műtárgyak építése
• mérnökbiológiai létesítmények alkalmaza lehetővé teszi az erdőtalajok erózió elleni 

védelmét, vízmosáskötések kialakítását, a káros vizek elvezetését, illetve szükség 
esetén erdei kisvíztározók létesítését. 

• Kedvezményezett: erdőgazdálkodók, bejegyzett vízgazdálkodási társulatok 

• A támogatás mértéke: az elszámolható kiadások 80%-a

• Intézkedéshez rendelt összeg:  58 508 229 575 Ft összes közkiadás

• Indulás ütemezése: 2008. IV. negyedév
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Szerkezetátalakítás alatt álló
félig önellátó gazdaságok

• Cél: árutermelésre képes, a piaci kihívás követelményeinek megfelelő, de
tőkehiányos kisgazdaságok segítése, az általuk végzett mg.-i tevékenység 
fenntartása és fejlesztése, jövedelemszerzési lehetőségeinek javítása, a 
gazdaságok árutermelésre való átállásának segítése.

• Kedvezményezettek: mezőgazdasági tevékenységet folytató őstermelők, egyéni 
vállalkozók, családi gazdálkodók, akik

• összes bevétele minimum 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,
• a támogatást megelőző évben mezőgazdasági tevékenységből származó

árbevétele 2-4 EUME közötti

• Támogatás főbb jellemzői:
– legfeljebb öt éves támogatási időszak,
– évi 1500 € támogatási összeg,
– 2007-2013 időszakban az intézkedésre tervezett összeg 18 221 000 €

• Intézkedéshez rendelt összeg: 4 956 142 659 Ft összes közkiadás

• Indulás ütemezése: 2008. II. negyedév
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Termelői csoportok
• Cél: a mezőgazdasági termelők termékeinek biztos piacra juttatása termelői 

csoportok létrehozatalának, működtetésének és növekedésének 
támogatásával.

• Támogatás összege: a csoport termelési értéke alapján kerül meghatározásra
– Az árbevétel 1 millió euró alatti részére az első és második évben 5-5%, a harmadikban 

4%, a negyedikben 3% és az ötödik évben 2%. 

– Az árbevétel 1 millió euró feletti részére az első és második évben 2.5-2.5%, a 
harmadikban 2%, a negyedikben az ötödik évben 1.5-1.5%.

– A legmagasabb igényelhető összeg az első és második évben 100-100 000 euró, a 
harmadikban 80 000, a negyedikben 60 000 és az ötödik évben 50 000 euró.

• Intézkedéshez rendelt összeg: 19 824 570 637 Ft összes közkiadás

• Indulás ütemezése:
– végrehajtás az 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet szerint megkezdődött.
– első beadási időszak: 2007. szeptember 1. – szeptember 30.
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I. tengely nem induló intézkedései

• Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások (25. cikk)

• Együttműködés új termékek, folyamatok, technológiák fejlesztésére (29. cikk)

• Közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása (31. cikk)

• Mg.-i termelők részvétele az élelmiszerminőségi rendszerekben (32. cikk)

• Tájékoztatási és promóciós tevékenységek (33. cikk)
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intézkedések és jogcímek bemutatása

II. TENGELY
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A környezet és a vidék 
állapotának javítása (II. tengely)

• A környezetkímélő gazdálkodási módszerek 
megerősítése és elterjesztése;

• A gazdaságos és környezetbarát erdőgazdálkodás
elősegítése
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Intézkedések

A mezőgazdasági földterület fenntartható
hasznosítását célzó intézkedések

1. Kedvezőtlen adottságú területek
2. Natura 2000 területek támogatása
3. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
4. Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 

genetikai állományának tenyésztésben történő
megőrzése

5. Genetikai erőforrások megőrzése
6. Nem termelő beruházások
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Az erdészeti területek fenntartható használatát célzó
intézkedések

7. Mezőgazdasági földterületek első erdősítése
8. Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása 

mezőgazdasági földterületeken
9. Nem mezőgazdasági földterületek első erdősítése
10. Erdő-környezetvédelmi kifizetések
11. Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző

intézkedések bevezetése
12. Nem termelő beruházások erdőterületeken

Intézkedések
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II. Tengely 1. Intézkedés: 
A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű

területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések
• Az intézkedés tartalma:

– A kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás nyújtása 
gyep- és takarmánytermesztő területeken. 

– Nem támogathatóak az alábbi növények köre: őszi és tavaszi búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa, 
rizs, ipari növények, zöldség. 

– A gazdálkodónak be kell tartania a kereszt-megfelelés előírásait, valamint a gazdálkodást az első
kifizetéstől számított 5 éven keresztül folytatnia kell. 

• Földrajzi terület: 1257/1999/EK Rendelet 19. vagy 20. cikkely alapján meghatározott, a MePAR-ban
megjelölt terület (19. Cikk: alacsony hozam, nehezen művelhető, alacsony termésátlagú, alacsony 
népsűrűségű és magas mező-gazdasági foglalkoztatottsági aránnyal jellemezhető területek; 20. Cikk: 
négy különböző agronómiai korlátozó tényezőből kettő együttes megléte) 

• Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók 

• Támogatás aránya: 100%.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: 19. Cikk esetén: 85,9€/ha 20. Cikk esetén: 10,94 €/ha.
Degresszív kifizetés (gazdaság méretétől függően fokozatosan csökken)
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II. Tengely 2. Intézkedés:
Natura 2000 területek támogatása

• Az intézkedés tartalma:
– Natura 2000 területeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás nyújtása 

gyepterületeken a Tanács 79/409/EGK számú Madárvédelmi, valamint a 92/43/EGK 
Élőhely-védelmi rendeleteinek való megfelelés érdekében.

– A gazdálkodónak Kormányrendeletben meghatározott földhasználati szabályokat kell 
betartania.

• Földrajzi terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeletetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 4.) Korm. rendelet  5. §-a szerint a MePAR-ban lehatárolt 
Natura 2000 gyepterületek 

• Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók. Támogatásban nem 
részesülhetnek az 50% feletti állami tulajdoni hányaddal rendelkező gazdasági szervezetek, 
költségvetési szervek 

• Támogatás aránya: 100%.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: 38 €/ha gyepterületre vonatkozóan 
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II. Tengely 3. Intézkedés:
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések

• Az intézkedés tartalma:
Kifizetések önkéntes alapú, a kötelező vállalásokon túlmutató, 5 éves agrár-
környezetgazdálkodási kötelezettségvállalásokért.
A jobb hatékonyság, és minőség érdekében 4 célprogram csoport – 21 célprogram -
került kialakításra zonális és horizontális szinteken a földhasznosítási irányok 
alapján:
9 szántóföldi növénytermesztési, 6 gyepgazdálkodási, 3 ültetvényes, 3 vizes 
élőhelyes cp.

• Földrajzi terület: Magyarország egész területe, illetve a zonális célprogramok 
esetén speciálisan meghatározott területek. 

• Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók. 

• Támogatás aránya: 100%.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: a célprogram előírásaitól függően 
min. 56 maximum 900euró/ha
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II. Tengely 4. Intézkedés:
Őshonos mezőgazdasági állatfajták genetikai 

állományának tenyésztésben történő megőrzése

• Az intézkedés tartalma: 5 éves támogatás az őshonos mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának tenyésztésben (on farm) történő megőrzésére, valamint 
nukleusz és fajtafenntartó tenyészetek támogatására

• Földrajzi terület: Magyarország egész területe

• Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók, akik védett 
őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztőszervezetének 
igazolásával rendelkező hitelesen törzskönyvezett nőivarú egyedeket tart 
génmegőrző – nukleusz- elit állományként vagy fajtafenntartó állományként 

• Támogatás aránya: 100%.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: Eltérő támogatási összeg jár 
fajonként, illetve a kiemelt tenyésztési programban résztvevő, génmegőrző-
nukleusz állományok, illetve a fajtafenntartó őshonos és veszélyeztetett állományok 
megőrzéséért, min. 8 max. 284 euró/egyed mértékben.
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II. Tengely 5. Intézkedés:
Genetikai erőforrások megőrzése

• Az intézkedés tartalma:
1.)Őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése 
– in vivo és in vitro génmegőrzés
– tájékoztatási és tanácsadói tevékenységek támogatása 

2.)Ritka és veszélyeztetett növényfajták és mikroorganizmusok megőrzése (ex situ 
gyűjtemények)

• Földrajzi terület: Magyarország egész területe

• Kedvezményezettek köre: Génmegőrző tevékenységet végző szervezetek, 
mezőgazdasági termelők, melyek megfelelnek az egyes alintézkedések speciális 
feltételeinek (elismert tenyésztőszervezet FVM által javasolt génbank, stb.)

• Támogatás aránya: 90%

• A vissza nem térítendő támogatás összege: A kedvezményezettek részére az 
elszámolható költségek 90%-a kerül megtérítésre számlák és más pénzügyi 
bizonylatok ellenében az alintézkedésenként meghatározott maximum összegig
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II. Tengely 6. Intézkedés:
Nem termelő mezőgazdasági beruházások

• Az intézkedés tartalma:
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekhez kapcsolódó, illetve azt elősegítő
beruházások, valamint a Natura 2000 területek vagy egyéb, magas természeti értékű
területek közjóléti értékét növelő beruházások támogathatók. 
Támogatható intézkedések: 
– területhasználattal kapcsolatos beruházások (sövénytelepítés, mezővédő fásítás, 

füves mezsgye, ültetvények sorközgyepesítése, környezetvédelmi, illetve 
természetvédelmi célú gyeptelepítés, rovarteleltető bakhát) 

– eszközbeszerzések (kerítés, madárvédelm berendezések)

• Földrajzi terület: speciálisan meghatározott területek

• Kedvezményezettek köre:agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevő 
gazdálkodók, Natura 2000 területen, illetve egyéb speciálisan kijelölt területen 
gazdálkodók

• Támogatás aránya: 100%

• A vissza nem térítendő támogatás összege: Alintézkedésenként eltérő összeg 
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II. Tengely 7. Intézkedés:
Mezőgazdasági földterületek első erdősítése

• Az intézkedés tartalma:
Mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági hasznosítása
Támogatások:
– első kivitel (alap- és kiegészítő támogatás)
– ápolási munkák 5 évig
– jövedelempótló támogatás (mezőgazdasági termelőnek + kiemelt 

jövedelempótló) fafajtól függően legfeljebb 15 évig adható.

• Földrajzi terület: Magyarország egész területe

• Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők

• Támogatás aránya:  Az első kivitel támogatásának intenzitása maximum 70% a 
támogatható költségekből. A támogatás intenzitása 50-70 % között van, és függ a 
tervezett célállománytól, a terület lejtésétől. Egységesen kalkulált, hektáronkénti 
területalapú támogatás.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: Az első kivitel, valamint az ápolási 
támogatás függ a tervezett célállománytól, és attól, hogy az adott terület géppel 
járható-e illetve sem. 
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II. Tengely 8. Intézkedés:
Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása 

mezőgazdasági földterületeken
• Az intézkedés tartalma:

A mezőgazdasági területek alternatív hasznosítása legeltetési célú (hagyományos 
fás legelők) agrár-erdészeti rendszer kialakításával

• Földrajzi terület: Magyarország egész területe

• Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők

• Támogatás aránya:  Az első kivitel támogatásának intenzitása maximum 70% a 
támogatható költségekből. A támogatás intenzitása 50-70 % között van, és függ a 
tervezett célállománytól, a terület lejtésétől. Egységesen kalkulált, hektáronkénti 
területalapú támogatás.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: 839 euró/ha
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II. Tengely 9. Intézkedés:
Nem mezőgazdasági földterületek első erdősítése

• Az intézkedés tartalma:
A MePAR besorolása alapján nem támogathatónak minősített területek (pl.: 
parlagok) erdősítése
Támogatás első kivitelre adható (alap és kiegészítő)

• Földrajzi terület: Magyarország egész területe

• Kedvezményezettek köre: a jogosult terület jogszerű használója 

• Támogatás aránya:  Az első kivitel támogatásának intenzitása maximum 70% a 
támogatható költségekből. A támogatás intenzitása 50-70 % között van, és függ a 
tervezett célállománytól, a terület lejtésétől. Egységesen kalkulált, hektáronkénti 
területalapú támogatás.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: Az első kivitel támogatása függ a 
tervezett célállománytól, és attól, hogy az adott terület géppel járható-e illetve sem. 
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II. Tengely 10. Intézkedés:
Erdő-környezetvédelmi kifizetések

• Az intézkedés tartalma:
Az intézkedés önkéntes alapú, kötelező előírásokon túlmutató erdő-
környezetvédelmi kötelezettségeket vállalók részére adható 9 különböző
célprogramon keresztül.
Támogatási időszak alintézkedéstől függően 5-7-10 év
Célprogramok: Agresszíven terjedő, idegenhonos fa,- cserje fajok visszaszorítása; 
Véghasználatok elhalasztása talaj- és élőhely védelmi okokból; Közjóléti 
rendeltetésű erdők fenntartása; Erdei tisztások kialakítása és fenntartása, Szálaló
erdőgazdálkodás; Speciális erdei élőhelyek és a természetes erdőfelújítás 
lehetőségének biztosítása; Természetkímélő anyagmozgatási módszerek 
alkalmazása stb.

• Földrajzi terület: Magyarország egész területe

• Kedvezményezettek köre: Magánszemélyek, önkormányzatok, valamint ezek 
társulásai 

• Támogatás aránya: 100%

• A vissza nem térítendő támogatás összege: célprogram előírásaitól függően min. 
36 maximum 200 euró/ha
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II. Tengely 11. Intézkedés:
Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző

intézkedések bevezetése
• Az intézkedés tartalma:

Cél a természeti károk megelőzése és felszámolása a veszélyeztetett erdőterületeken
Támogatások
– Tűzmegelőzésre (tűzpászta kialakítás/fenntartás, víznyerőhely kialakítása, stb.)
– Egyéb megelőző és helyreállító intézkedések a természeti károkat követően

• Kedvezményezettek köre: Erdőgazdálkodók. Erdőtűz megelőző intézkedések 
esetén a közepes és tűzveszélyes erdőterületek (megyék) erdőgazdálkodói, akik 
rendelkeznek tűzvédelmi tervvel. 

• Támogatás aránya: 100%

• A vissza nem térítendő támogatás összege: Attól függően, hogy megelőzésre, 
vagy kárfelszámolásra veszi igénybe a támogatásra jogosult, hektáronként 40, és 
873 Euró a támogatási összeg adható. 
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II. Tengely 12. Intézkedés:
Nem termelő beruházások erdőterületen

• Az intézkedés tartalma:
Támogatás adható magán-erdőgazdálkodók leromlott erdőinek 
szerkezetátalakítására; valamint a társadalmi igényeket kielégítő közjóléti 
szolgáltatások növelésére
Támogatások
– Szerkezetátalakítás (erdőállomány alatti erdősítéssel, tarvágást követően, 

állománykiegészítéssel)
– Erdőszegély kialakítása
– Erdei közjóléti-turisztikai létesítmények megvalósítása, bővítése

• Kedvezményezettek köre: Erdőgazdálkodók, önkormányzatok, kistérségi 
társulások, civil szervezetek 

• Támogatás aránya: 100%

• A vissza nem térítendő támogatás összege: Alintézkedésenként eltérő összeg 
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intézkedések és jogcímek bemutatása

III. TENGELY
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Az életminőség javítása a vidéki területeken, és a 
diverzifikáció ösztönzése (III. tengely)

• Új munkahelyek létrehozása és a jövedelemszerzési 
lehetőség és képesség erősítése a vidéki vállalkozások 
fejlesztése által;

• Az életminőség javítása a falumegújítás 
elősegítésével;

• Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
kistelepülési integrált közösségi és szolgáltató terek 
létrehozásával.
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Intézkedések

1. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás;
2. A mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének 

támogatása;
3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése;
4. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások;
5. Falumegújítás és –fejlesztés;
6. A vidéki örökség megőrzése;
7. Képzés és tájékoztatás;
8. Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési 

stratégiák kidolgozása és végrehajtása.
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III. Tengely 1. Intézkedés: 
A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGÉ TÖRTÉNŐ 

DIVERZIFIKÁLÁS

• Az intézkedés tartalma: mezőgazdasággal foglalkozó háztartásoknak, 
vállalkozásoknak a kiegészítő jövedelemhez jutásának támogatása. 

• Földrajzi terület: Magyarország egész területe

• Kedvezményezettek köre:
Gazdák – regisztrációval rendelkező természetes és jogi személyek – és a gazdaság 
háztartásához tartozó személyek.
Természetes személyek esetében a gazdaságon belüli fejlesztések támogathatók.
Jogi személyek esetében azon jogi személyek gazdaságon belüli fejlesztései 
támogathatók, amelyek mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelme 
meghaladja az összes bevételük 50%-át.

• Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 45 %-a, illetve a hátrányos 
helyzetű kistérségekben és településeken: 50 %.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként 
(„de minimis”).



58

III. Tengely 2. Intézkedés: 
MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS 

FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

• Az intézkedés tartalma: új, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, 
műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása.

• Földrajzi terület: az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal 
vagy a 100 fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező
települések (kivétel: budapesti agglomeráció települései)

• Kedvezményezettek köre: 
Mikrovállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, valamint egyéni vállalkozó).
Természetes személy (akit nem regisztráltak üzleti szereplőként), aki vállalja, hogy 
a projekt első kifizetése idején, a sikeres pályázati eljárás után regisztráltatja magát.

• Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 40 %-a, illetve a hátrányos 
helyzetű kistérségekben és településeken: 50 %.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként 
(„de minimis”).
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III. Tengely 3. Intézkedés: 
A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE

• Az intézkedés tartalma:

1. magánszálláshelyek kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése és 
korszerűsítése, szolgáltatásainak fejlesztése
2. ifjúsági szálláshelyek, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, 
turistaház kialakítása, már működő egységek bővítése és szolgáltatásainak 
fejlesztése
3. agroturisztikai szolgáltatások kialakítása, bővítése, fejlesztése az alábbi 
területeken: 
a) az alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatás,
b) a lovas szolgáltatás,
c) a vadászati és az erdei turizmus fogadóhelyi szolgáltatás,
d) a horgász turisztikai szolgáltatás, valamint
e) a borturisztikai szolgáltatás.

• Földrajzi terület: az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal 
vagy a 100 fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező
települések (kivétel: budapesti agglomeráció települései)
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• Kedvezményezettek köre: természetes személy, mikro-, kis- és 
középvállalkozás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy, települési 
önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint a kedvezményezettek 
társulásai.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro, illetve 100,000 
Euro borturisztikai szolgáltatás esetén/ 3 év kérelmezőnként („de minimis”).

• Támogatás aránya:
a) természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás:
aa) hátrányos helyzetű településeken vagy térségben elhelyezkedő településen 

megvalósuló projekt esetén az összes elszámolható kiadás 50 %-a,
ab) egyéb esetben az összes elszámolható kiadás 45 %-a;
b) települési önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-

profit szervezet: esetén az összes elszámolható kiadás 100 %-a.
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III. Tengely 4. Intézkedés: 
A GAZDASÁG ÉS A VIDÉKI LAKOSSÁG SZÁMÁRA 

NYÚJTOTT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
• Az intézkedés tartalma:

1. az intézkedés lehetőséget teremt az önkormányzatok, civilek, egyházi jogi 
személyek számára, hogy integrált közösségi és szolgáltató tereket alakítsanak, 
valamint
2. a falu- és tanyagondnoki hálózat fejlesztésére.

• Földrajzi célterület: 
Azon községek, amelyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a 100 
fő/km2 népsűrűséget, illetve tanyás térségek. 
A budapesti agglomeráció települései, és a kistérségi központok nem képezik az 
intézkedés földrajzi célterületét.

• A vissza nem térítendő támogatás összege:
Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása esetén: maximum 200,000 Euro, 
amely a 2007-2013 közötti időszakban településenként egyszer kérelmezhető.
A támogatás mértéke falu- és tanyagondnoki szolgálat esetén: maximum 40,000 
Euro projektenként.

• Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 100%-a.
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III. Tengely 5. Intézkedés: 
FALUMEGÚJÍTÁS ÉS -FEJLESZTÉS

• Az intézkedés tartalma:
- egységes településkép (utcakép) kialakítása, épületek külső felújítása,
- természeti, környezeti állapot javítása, közösségi terek kialakítása,
- helyi piacok fejlesztése,
- játszóterek kialakítása.

• Földrajzi célterület:
Azon községek, amelyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a 100 fő/km2 
népsűrűséget, illetve tanyás térségek. 
A budapesti agglomeráció települései, és a kistérségi központok nem képezik az intézkedés 
földrajzi célterületét.

• Kedvezményezettek köre:
non-profit szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek.

• Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 100%-a.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként.
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III. Tengely 6. Intézkedés: 
A VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE ÉS 

KORSZERŰSÍTÉSE

• Az intézkedés tartalma:
- helyi védelem alatt álló épület külső és belső felújítása és korszerűsítése,
- a természeti és a történelmi tájkép, és az azt alkotó táji elemek állapotának 
javítását, ill. kialakítását célzó fejlesztések támogatása.

• Földrajzi célterület:
Azon községek, amelyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a 100 
fő/km2 népsűrűséget, illetve tanyás térségek. 
A budapesti agglomeráció települései, és a kistérségi központok nem képezik az 
intézkedés földrajzi célterületét. 

• Kedvezményezettek köre: non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek,
önkormányzatok, önkormányzati társulások.

• Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 100%-a.

• A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként.
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III. Tengely 7. Intézkedés: 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

• Az intézkedés tartalma:
az intézkedés keretében a (támogatott és potenciális kérelmező) vidéki 
vállalkozók képzése, tanfolyamok, gyakorlati bemutatóval egybekötött 
tájékoztató programok szervezése, önkormányzatok non-profit szervezetek 
és természetes személyek részére nyújtott ügyfélszolgálati tájékoztatás 
támogatható

• a képzések célcsoportja a „Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő
diverzifikálás” és a „Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének 
támogatása” intézkedés kedvezményezetti köre. A „Turisztikai 
tevékenységek ösztönzése” intézkedés kedvezményezettjeinek gazdasági 
szereplői szintén kedvezményezettjei lehetnek ennek az intézkedésnek.

• Földrajzi célterület: azon települések, amelyek a képzéshez kapcsolódó
III. intézkedéscsoport által érintettek.
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III. Tengely 8. Intézkedés: 
KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA, ÖSZTÖNZÉS ÉS 

VÉGREHAJTÁS

• Az intézkedés tartalma: 
- integrált vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása, 
- az erre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Iroda koordinációs és 
támogató tevékenység támogatása, valamint
- helyi szintű humán kapacitások és együttműködések bővítése a 
vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása, valamint a LEADER csoportok 
felkészítése érdekében.

• A helyi közösségek megalakulásától a LEADER helyi akciócsoportok 
elismeréséig:

1. A helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi eljárás
2. Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása
3. A LEADER helyi akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek 

kiválasztása
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LEADER
• A III. Intézkedéscsoport célkitűzései jelennek meg a 

legnagyobb hangsúllyal a LEADER programban, de 
erőfeszítéseket kell tenni a helyi akciócsoportnak az I. és II. 
Intézkedéscsoport célkitűzései irányába történő
orientálására is.

• Intézkedései:
1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
2. Hazai és nemzetközi térségek közötti együttműködések
3. Működési költségek, készségek elsajátítása és animáció         
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ÚMVP IV. tengely (LEADER) bemutatása
• Célja a vidéki szereplők ösztönzése a térségük hosszú távú 

lehetőségeiről történő együttgondolkodásban, illetve a térség 
fenntartható fejlődésének integrált, innovatív stratégiák 
mentén történő támogatása.

• Területileg összefüggő vidéki településcsoportok juthatnak 
támogatáshoz a saját maguk által kidolgozott helyi 
vidékfejlesztési stratégia megvalósítására.

• Alulról jövő kezdeményezések kidolgozása, rendszerbe 
foglalása, majd helyi döntés a meghatározott keretösszeg 
elosztásáról.

• A közösség csak tízezer fő alatti települések képviselőiből 
állhat, illetve összességében tíz és százezer fő közötti 
lakosságú területet kell lefednie.

• Átlagosan 1 Mrd Ft támogatás/LEADER-közösség.
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Forrásmegosztás

I. Tengely 2 366 378 274 Euro

II. Tengely 1 626 706 126 Euro

III. Tengely 690 690 802 Euro

IV. Tengely 272 978 313 Euro

TS 202 978 313 Euro

Összesen: 5 159 109 184 Euro
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