
Összefoglaló 
VP2-6.3.1.-16 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 
 
Keretösszeg: 14 mrd Ft 
 
Támogatott kérelmek várható száma: 3017 db 
 
Támogatási összeg 

- 15.000 Euró, mely két részletben (75% és 25%) általány formájában hívható le. 
 
Előleg: nem releváns 
 
Támogatható tevékenység:  

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak 
elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja 
a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási 
tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót. 
Árbevétel esetében a kérelem benyújtását megelőző év árbevételének és az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtását megelőző év árbevétele közti különbséget kell vizsgálni. 
Üzemméret esetében a kérelem benyújtását megelőző év üzemmérete és az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtását megelőző év üzemmérete közti különbséget kell 
vizsgálni. 

 
 
A támogatási kérelem benyújtását követő napon a beruházás saját felelősségre 
megkezdhető. 
 
Megvalósítás időtartama: max a támogató okirat kibocsátásától számított 48 hónap. 
 
A támogatási okirat kibocsátását követő 9 hónapon belül a Támogatott köteles a projekt 
végrehajtását megkezdeni. Első kifizetési kérelmet a támogatási okirattól számított 6 
hónapon belül kell benyújtani (a támogatás 75%-ra). Az utolsó kifizetési kérelem 
feltétele, hogy legkésőbb a támogatási okirat kézhezvételétől számított 4. év végéig 
teljesíti az üzleti tervben foglalt kötelezettségeket, de legkorábban 36 hó után 
benyújtható. 
 
Kötelező képzésen való részvétel, mely a kedvezményezett számára térítésmentes. A 
kedvezményezettnek a támogatási okirat kézhez vételétől számított 24 hónapon belül 
igazoltan részt kell vennie a képzésen. A kötelező képzésen való részvételt a pályázó az 
utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles igazolni. 
 
Támogatást igénylők köre: 

- Az igénylő életvitelszerű tartózkodási helyének, már a kérelem benyújtását 
megelőző év január 1-én bejegyzettnek kell lennie, melyet a projekt lezárásáig 
fenn kell tartani. 

- főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek 
minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet (elegendő a 
kérelem benyújtásakor főállásúnak lenni), amennyiben: igazolja, hogy a 



támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési 
Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó 
mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg 
a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el 
mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék 
feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában. 
Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző három év átlagában árbevétele, úgy 
csak az előző naptári év árbevételét kell feltűntetni. A projekt lezárásáig a 
kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és 
mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális 
szövetkezet minősítését fenntartani. 
 

Támogatásban nem részesíthetőek: 
- aki már részesült fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott 

támogatásban 
- egy életvitelszerű tartózkodási helyről egy pályázó részesíthető támogatásban 
- amely vállalkozás már részesült VP 6.3 támogatásban 

 
Támogatási kérelem benyújtás időszaka: 2016.03.21 – 2018.03.20 
 


