
    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.intelligensregio.hu 
……………………………………………………………….. 

Alapítva 2000-ben 

IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 

6725 Szeged, Szentháromság u. 49/a és 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 9. 

06-62-444-188, www.intelligensregio.hu, e-mail: info@intelligensregio.hu 

Akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135) 

  

„VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség 

által támogatott mezőgazdaság” pályázat rövid 

összefoglaló dokumentuma 

http://www.intelligensregio.hu/
http://www.intelligensregio.hu/
mailto:info@intelligensregio.hu


 

Tartalom 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM ..................................................................................................................................................................................1 

VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság ................................................................................................1 

 



                                                                                 

 1 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Pályázati kiírás 

címe 
VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP6-16.9.1-17  

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

Olyan együttműködési megállapodás alapján létrejött, legalább kettő tagból álló konzorciumok, amelyben legalább egy tag 

vidéki térségben működő5 mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás6 és legalább egy tag: 

• az 1. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló, nyilvántartásba vett nevelési-oktatási, 

szociális vagy egészségügyi intézmény; 

• a 2. célterület esetén a fogyasztókat tömörítő, fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott 

mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező non-profit szervezet. 

 

Azonos mezőgazdasági termelő – kapcsolt vállalkozásokat is beleértve - csak egyik célterületre vonatkozó kérelemben lehet 

konzorciumi tag. 

Jelen felhívás keretében egy mezőgazdasági mikrovállalkozás csak egy konzorciumnak lehet a tagja, de egy konzorciumban több 

mezőgazdasági mikrovállalkozás is tag lehet. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. 

Pályázati kiírás 

célja: 

VP a 6. prioritásában kiemelt célként kezeli a társadalmi befogadás előmozdítását, a szegénység csökkentését és a gazdasági 

fejlődés támogatását a vidéki térségekben. Ezzel összhangban a VP 16.9.1. műveletének célja, hogy a jelenleg alacsony fokú 

együttműködési készségek fejlesztését elősegítse az agráriumra, illetve a vidéki térségek számos egyéb adottságaira épülő, 

működési alapon szerveződő projektek generálásával, ezzel jelentősen hozzájárulva a fenntartható, intelligens és befogadó 
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növekedés célkitűzésekhez. 

A konstrukció két célterületet támogat: 

1. célterület - Szolidáris gazdálkodás: Célja, hogy a mezőgazdasági termelésbe való bevonás által a társadalmi 

felelősségvállalás tudatosítását erősítse tudásátadás és tapasztalatszerzés által. A mezőgazdasági üzem (vagy üzemek) és az 

együttműködő célcsoport(ok) programjai és közös tevékenysége által első sorban az alábbi társadalmi célok eléréséhez való 

hozzájárulás erősödik: a célcsoport tagjainak fenntartható mezőgazdasági termeléssel, valamint egészségtudatos 

élelmiszerfogyasztással kapcsolatos szemléletformáló oktatása, képzése, illetve az egészségügyi, szociális vagy egyéb 

nehézséggel küzdő célcsoport társadalmi befogadásának erősítése érdekében történő érzékenyítés. 

2. célterület - Közösség által támogatott mezőgazdaság: Olyan együttműködések kialakításának támogatása a cél, melynek 

keretében a termelők és a fogyasztók saját érdekeik érvényesítése mellett elkötelezettek egymás felé. A közösség által támogatott 

gazdálkodás olyan termelési és értékesítési szemlélet, amely szerződés vagy megállapodás alapján létrejött – termelők és 

fogyasztók között fennálló – együttműködés. Az együttműködés keretében a termelők és a fogyasztók között olyan rendszeres és 

közvetlen kapcsolat van, mely mind a termelő mind a fogyasztó számára előnyös. A termelőnek az együttműködés megteremti a 

jó minőségű mezőgazdasági termékek előállításának és értékesítésének lehetőségét, a fogyasztó pedig folyamatosan friss, helyi 

és biztos eredetű élelmiszerhez, termesztéssel kapcsolatos ismertekhez jut. A termelők és a fogyasztók között nincs közvetítő fél, a 

termékek közvetlenül cserélnek gazdát. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

Legalább egy mezőgazdasági termelő és legalább egy - meghatározott célcsoport tagjait összefogó - szervezet több éves 

tematikus együttműködésének kialakítása, az együttműködés szervezése és megvalósítása, az alábbi célterületi bontás 

valamelyike szerint: 

1. célterület: A célcsoport tagjainak a mezőgazdasági termelők által végzett termelésbe történő bevonásához szükséges 

tevékenységek. 

2. célterület: A célcsoport (fogyasztók) és a mezőgazdasági termelő(k) szoros elköteleződése mellett előállított mezőgazdasági 

termékek közösség által támogatott mezőgazdasági tevékenység keretében történő értékesítése, illetve annak szervezése. 

Egy támogatási kérelem keretében csak az egyik célterülethez kapcsolódó projekt valósítható meg. 

 

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 felhívás keretében az alábbi ‒ önálló nem támogatható tevékenységek ‒ támogathatóak: 
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a) az 1. célterület esetében: a mezőgazdasági üzemben a célcsoport fogadását és bevonását célzó, a projekttervben 

megfogalmazott célok eléréshez kapcsolódó kis léptékű fejlesztések, mint pl. fogadó és szociális helyiség kialakítása, a 

célcsoport tevékenykedtetéséhez szükséges kéziszerszámok vásárlása, a célcsoport tevékenykedtetéséhez szükséges, a termelő 

üzemi állományoktól biztonságosan elkülönített parcellák kialakítása, állományok elkülönítése, a célcsoport által előállított 

termékek bemutatásához szükséges csomagolóanyag beszerzése, max. 50 LE motorteljesítményű kistraktor és elektromos kisautó 

beszerzése stb. 

a 2. célterület esetében: a mezőgazdasági üzemben a célcsoport fogadását célzó, a projekttervben megfogalmazott célok 

eléréshez kapcsolódó kis léptékű fejlesztések, mint pl. fogadó és szociális helyiség kialakítása, a fogyasztók igényeinek 

kielégítéséhez szükséges fejlesztések, az előállított termékek előkészítése, és tárolása, fogyasztók részére történő átadáshoz 

szükséges csomagolóanyag beszerzése stb. 

b) mindkét célterület esetében: a projekt megismertetését, népszerűsítését, az együttműködés és az abban foglalt környezeti, 

oktatási, társadalmi célok és eredmények megosztását szolgáló, kereskedelmi marketingnek nem minősülő (vagyis konkrét 

terméket nem nevesítő, vásárlásra nem ösztönző) tevékenységek, továbbá a felhívás 5.5. és 5.7 pontjaiban felsorolt általános 

költségekhez kapcsolódó tevékenységek. 

Beadás 

határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. július 17. napjától 2019. július 17. napjáig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2017. év augusztus hó 17. nap 

2017. év szeptember 18. nap 

2017. év október hó 17. nap 

2018. év január hó 17. nap 

2018. év április hó 17. nap 

2018. év július hó 17. nap 

2018. év október hó 17. nap 

2019. év január hó 17. nap 

2019. év április hó 17. nap 

2019. év július hó 17. nap 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az egy évre igénylehető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át. 

 
Költségtípus  

 
Maximális támogatási 

intenzitás (%)  

Maximális támogatási 

összeg  

A konzorcium működéséhez kapcsolódó 5.5. A) pontnak 90%  25.000 eurónak megfelelő 
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megfelelő költségek  

 
 forint  

 

Az együttműködés keretében 

megvalósuló, az 5.5 B) 

pontnak megfelelő 

beruházások költségei. 

Alaptámogatás intenzitása  
(KMR régió)  

50%  

 
80.000 eurónak megfelelő 

forint 

 Alaptámogatás intenzitása  
(nem KMR régió)  

60%  

 

 

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

Jelen felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 milliárd Ft. A támogatott 

támogatási kérelmek várható száma: 50 db. 

 


