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Vidékfejlesztési Program 
Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás 

címe 

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és 

promóciójáért 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP3-16.4.1-17  

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában van 

lehetőség. 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő konzorciumok vagy gazdasági társaságok: 

- legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, és 

- tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van. 

 

A REL csoport tagjai nem lehetnek egymásnak kapcsolt vállalkozásai. A REL csoport tagjai, illetve azok kapcsolt 

vállalkozásai nem lehetnek tagjai olyan REL csoportnak, amely már jelen felhívás keretében támogatásban részesült, 

illetve Támogatói Okirattal rendelkezik vagy ugyanabban az értékelési szakaszban nyújtott be támogatási kérelmet. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és a 

helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a 

jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott 

értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével. A tartós és strukturált termelői együttműködések feladata, hogy több 

éves, közös projekttervre alapozott, egyéni és közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, eseti 

promóciós akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló együttműködéseket, saját üzleti modelleket alakítson ki. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

• Termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek 

érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása); 

• létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítása. 

Új projektnek minősül pl. a rövid ellátási lánc kritériumnak megfelelő (maximum egy közvetítő közbeiktatása) értékesítés új vagy 

továbbfejlesztett megszervezése és megindítása; a végső fogyasztók egy, a REL-csoport addigi tevékenysége során nem kiszolgált 

típusának bevonása; és/vagy az értékesítés megszervezése és megindítása a REL-csoport addigi tevékenysége során nem 

használt kereskedelmi formában, valamint a REL-csoport által addig nem használt, a csoporthoz kapcsolódó védjegy-rendszer 

kidolgozása és bevezetése. 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) a REL-csoport tevékenységét szolgáló marketing és promóciós tevékenységek; 

b) a REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek3 értékesítését, tárolását, hűtését, csomagolását, valamint az ezek 

előállításához szükséges alapanyag előkészítését szolgáló: 

- épület/építmény bérlése; 

- épület/építmény átalakítása, bővítése, felújítása; 

- új eszköz, berendezés beszerzése (pl.: termék közvetlen fogyasztói értékesítését szolgáló, speciális felépítménnyel 

rendelkező haszongépjármű (hűtőautó), kerékpár, motoros tricikli, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS 

terminál); 

c) a REL-csoport tevékenységéhez szükséges piackutatás, célcsoport elemzés; 

d) immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, licencek, szerzői jogok, REL-hez 

kapcsolódó védjegyek megszerzése, 

e) a REL csoport és/vagy a tagjai számára közös, saját védjegy, illetve minőségrendszer4 kialakítása. 

Beadás 

határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 19. napjától 2019. június 19. napjáig van lehetőség. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg, ami a 2017. 

január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 92.949.000 forint. 

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás összege maximum 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 
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Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,84 milliárd Ft. A támogatott projektek 

várható száma: 45 db. 

 


