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A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy az elsők között nyújthasson be a 

pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet! 

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe: 
a)  A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább 

egy beruházás megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, 

berendezés vásárlása - kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak 

elsődleges mezőgazdasági termeléshez) 

b) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) 

továbbfejlesztésére 

c)  A felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-  

, szolgáltatás- és technológiafejlesztésére, a tevékenység elindításához szükséges 

műhely vagy bemutató tér fejlesztésére, interaktív bemutatók tartásához szükséges 

fejlesztésekre, árusító helyek/csatornák kialakítására, fejlesztésére (kivéve 

kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó 

bolt). 

Főbb paraméterek: 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak 

megfelelő forintösszeg 

 A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től 

függően az alábbiak szerint alakul:50-70% 

 Kedvezményezettek köre:  

o Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő 

mikrovállalkozás;  

o Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő; 

o az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő 

kedvezményezetti körbe tartoznak 

Az IR Kft. sokéves tapasztalaton és szakmai munkán alapuló pályázatírói és 

pályázatkezelési szolgáltatásait igénybe véve ön egyszerűen pályázhat! 

Vegye fel a kapcsolatot velünk és pályázzon sikeresen! 

Az IR. Kft. a NAK Nonprofit Kft. Pályázati Tanácsadó Hálózat ajánlott megbízható pályázati 

tanácsadója az agrár- és vidékfejlesztés területén meglévő pályázatokhoz kapcsolódóan a 

kisvállalkozók egyéni fejlesztési elképzeléseinek támogatásból megvalósuló tervezésére, 

adminisztrációjára, pályázat megírására és projekt menedzselésére 

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. élenjáró informáltsága és szakmai 

kompetenciája révén hatékonyan biztosíthatja önnek a következőket: 

[Cégátvilágítás. - Pályázati feltételeknek való megfelelőség vizsgálata. - Pályázatírás. - 

Teljes projektmenedzsment, amelyben többek között tanulmány készítés, árajánlatok 

beszerzése, támogatási kérelem készítés és beküldés, szerződéstervezet kezelése, 

finanszírozás folyamatok kezelése, monitoring, szakmai beszámolók készítése, helyszíni 

ellenőrzések koordinálása, kifogáskezelés is biztosított.]  

 Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk! 

MEGJELENT A „VP6-6.4.1-16 - NEM MEZŐGAZDASÁGI 

TEVÉKENYSÉGEK BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE 

IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA”! 

 


