VP6-6.4.1–16
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére
irányuló beruházások támogatása
1. Jogosultak köre:
I.
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (őstermelő is) aki:
a. székhelye / telephelye legalább 2016.07.01-től 10000 fő alatti településen
vagy 10000 fő feletti tanyás település külterületén van (kivéve budapesti
agglomerációhoz tartozó települések)
b. a fejlesztés 10000 fő alatti településen vagy 10000 fő feletti tanyás
település külterületén valósul meg (kivéve budapesti agglomerációhoz
tartozó települések)
c. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy
amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző
lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származott
2. Önállóan támogatható Tevékenységek
a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:
új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetén a projekt
megvalósításával 4 napraforgós minősítés kell
új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetén Kizárólag Balaton
Kiemelt Üdülőkörzetben megvalósuló fejlesztés támogatható
Turisztikai attrakció: Az a természeti vagy kulturális örökség, amely a
látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét,
tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet
kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak
létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és
társadalomra érdemi hatást gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan
szolgáltatásokat is nyújt, amelyek hozzájárulnak a turisztikai
munkahelyteremtéshez.
b) a felhívás 11. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági
termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához
szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók
tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása,
fejlesztése
3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
az önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódó,
szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-,

kiegészítő
melegítő-,

-

főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely
bővítése; étkezőbútorok beszerzése)
Komplex, projektarányos akadálymentesítés
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által
érintett épület tekintetében
ingatlan vásárlása (max teljes költség 2 %-ig)
az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása
és fejlesztése;
„Aktív turizmus: Az aktív turizmus olyan turizmusforma, amely esetében a
turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős
vagy sporttevékenység gyakorlása. Az aktív turizmus fogalomkörébe tartozik
többek között a természetjárás, a kerékpáros turizmus, a vízi turizmus, a lovas
turizmus, de a Magyar Turizmus Zrt. aktív turisztikai termékei közé sorolja a
kaland- és extrém turizmus területét, valamint a golf-, a horgász-, a vadász- és
a kempingturizmust, a téli sportokat és síturizmust mint aktív turisztikai
formákat is.”

4. Nem támogatható tevékenységek
mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások
mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó
termékek értékesítésére irányuló fejlesztések (ANNEX I.)
exporttal kapcsolatos tevékenységek
motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése
5. Egyéb támogatási feltételek
Meglévő szálláshely fejlesztése esetén kötelező a kapacitás növekedés
biztosítása
Legalább egy új szolgáltatást létre kell hozni
Legalább 80 %-os megvalósítást teljesíteni kell
Nem építési engedély kötelese tevékenység esetén az építési hatóság igazolása
hogy nem engedély köteles + tervdokumentáció
Engedélyköteles tevékenység esetén engedélyezési eljárás megindítását
igazoló dokumentum + tervdokumentáció
Napelemes rendszer esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a
támogatási kérelemhez mellékelni kell
A napelemes rendszer mérete csak az üzem által éves szinten felhasznált
mennyiség megtermeléséig tervezhető
A 2016 évi átlagos statisztikai létszámot a vállaltakkal együtt fent kell tartani a
fenntartás végéig
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Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási
kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek,
technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható
Nem egy összegben történő elszámolás esetén a támogatói okirat
kézhezvételétől számított 6 hónapon belül el kell számolni a támogatási összeg
legalább 10 %-ával
A támogatást igénylő nem mezőgazdasági tevékenységből származó
árbevételének a projekt megvalósítását követő első teljes lezárt üzleti évben
meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes,
vagy nem teljes lezárt üzleti év nem mezőgazdasági tevékenységből származó
árbevételét.
Amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására és/vagy fejlesztésére
irányul, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetsége ( továbbiakban FATOSZ) által kiállított 4
napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány csatolása.
Amennyiben a kedvezményezett Őstermelő, abban az esetben az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig köteles az új egyéni vállalkozást befejezetten
megalapítani és tevékenységét bejelenteni
Nem támogatható aki VP6-6.2.1-16 kódszámú - „Mezőgazdasági
tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, felhívás
keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre
vonatkozóan
Amennyiben a projekt világörökségi helyszínen vagy világörökségi
várományos helyszínen valósul meg, abban az esetben a támogatást
igénylőnek meg kell felelnie a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII.
törvényben foglaltaknak
Tulajdoni viszonyok
o kizárólag per és igénymentes ingatlanon megvalósuló beruházás
támogatható
o legalább a fenntartás végéig igazolni kell a használati jogot
o tulajdonosi hozzájárulás kell
o osztatlan közös esetén valamennyi tulajdonos hozzájárulása kell
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva
o használatot érintő bejegyzett jog esetén a jogosult hozzájárulása kell

6. Fenntartási kötelezettség: 5 év
7. Előleg
A támogatás 50 %-a, de ennek megfelelő fedezet kell hozzá. Az előleg kifizetésnek számít,
így ekkor igazolni kell az önerőt

8. Projekt megkezdése, megvalósítása:
A beadás előtt nem kezdhető meg, beadást követő napon saját felelőségre megkezdhető.
új építés, továbbfejlesztés, átalakítás vagy bővítés esetében a Magyar Államkincstár által
lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.
A projekt megvalósítására a megkezdéstől/támogatói okirat hatályba lépésétől számított 24
hónap áll rendelkezésre
A 2014. január 1. után kiállított tervezési számlák elszámolhatóak
9. Projekt benyújtása:
Kezdő időpont:
2017.04.18-tól
Első elbírálási szakasz:
2017.05.18
10. Pontozásnál előnyt jelent (elsősorban a feldolgozó iparnak kedvez)
új munkavállaló vállalása
11. Támogatás mértéke

12. Támogatás összege:

max 49 572 800 Ft

