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MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 

Összefoglaló 

Prioritások A prioritás az alábbi hazai 

problémák megoldására irányul: 

A prioritáshoz kapcsolódó tervezett 

intézkedések 

Mely EU tematikus célkitűzéshez 

járul hozzá? 

1. Tudásátadás és innováció 

ösztönzése a mezőgazdaságban, az 

erdészetben és a vidéki térségekben 

1. speciális cél: Az innováció 

előmozdítása, együttműködés, és 

fejlesztés a vidéki területeken 

 

2. speciális cél: Mezőgazdaság, 

élelmiszertermelés, erdőgazdálkodás, 

kutatás-innováció közötti kapcsolat 

erősítése, beleértve a jobb 

környezetvédelmi teljesítményt 

 

3. speciális cél: Az élethosszig tartó 

tanulás, szakképzés elősegítése a 

mezőgazdasági és erdészeti ágazatokban 

 tudásbővítési és tudásátadási 

tevékenységek hatékonyság 

javítására, 

 szakmai támogatási hatékonyságának 

javítása, 

 agrárágazati innovációk terjesztése, 

 kis gazdasági szereplők 

együttműködései, 

 rövid ellátási láncok és a helyi piacok 

létrehozása és fejlesztése, 

 éghajlatváltozás mérséklése, 

 a mezőgazdasági termelői 

tevékenységeknek az egészségügyi 

ellátással, a szociális integrációval, a 

közösség által támogatott 

mezőgazdasággal és a környezeti és 

élelmiszerügyi oktatással kapcsolatos 

tevékenységekre bontás formájában 

végzett diverzifikálásához nyújtott 

támogatás, 

 agrárágazatok humán hátterének a 

fejlesztése,• mezőgazdasági termelők, 

 A kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció erősítése; 

 A kis- és középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az EMVA 

esetében) ágazat 

versenyképességének növelése 

 A foglalkoztatás és a 

munkavállalói mobilitás 

ösztönzése; 

 A társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem; 

 Az oktatásba, a készségekbe és 

az egész életen át tartó tanulásba 

történő beruházás; 

 Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és –kezelés 

előmozdítása; 

 A környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása; 
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élelmiszer feldolgozók, valamint 

erdőgazdálkodók fenntartható, 

környezetkímélő, erőforrás-hatékony 

és versenyképes gazdálkodásának 

elősegítése, 

 vidéki területek népesség-megtartó 

képességének erősítése, 

 tudásátadás és tudásmegosztás új, 

korszerű elemeit is fogjuk alkalmazni: 

pl. tanulmányutak, csereprogramok. 

2. Minden típusú mezőgazdaság 

versenyképességének, és 

életképességének fokozása, innovatív 

mezőgazdasági technológiák és 

fenntartható erdőgazdálkodás 

biztosítása 

1. speciális cél: Szerkezetátalakítás és 

korszerűsítés a mezőgazdaság 

teljesítményének javítására, különösen 

azzal a céllal, hogy a nőjön a piaci 

részvétel, orientáció, valamint 

mezőgazdasági diverzifikáció, 

 

2. speciális cél: Megfelelő képzettségű 

gazdák biztosítása a mezőgazdasági 

ágazatokban, különös figyelemmel a 

nemzedékváltásra. 

 gazdálkodók számára a célzott és 

hatékony képzési, tanácsadási és 

innovációs együttműködési 

lehetőségek biztosítása és ösztönzése 

is, 

 tőketámogatás, 

 mentorálás, 

 fiatalok magasabb előképzettségének, 

motivációjának és aktívabb 

együttműködési attitűdjének fokozása. 

 A kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció erősítése; 

 A kis- és középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az EMVA 

esetében) ágazat 

versenyképességének növelése 

 A társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem; 

 Az oktatásba, a készségekbe és 

az egész életen át tartó tanulásba 

történő beruházás; 

 Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és –kezelés 

előmozdítása; 

 A környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása; 
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 A foglalkoztatás és a 

munkavállalói mobilitás 

ösztönzése. 

 

3. Élelmiszerláncok szervezésének 

előmozdítása, beleértve a 

feldolgozást és a mezőgazdasági 

termékek marketingjét, továbbá 

állatjólét és kockázatkezelés a 

mezőgazdaságban 

 

1. speciális cél: A versenyképesség 

javítása, hogy az elsődleges termelők 

által jobban integrálódjanak az agrár-

élelmiszeripari láncokban, 

értéknövekedést teremtsenek a 

mezőgazdasági termékek, és a 

promóciós a helyi piacok között 

 

2. speciális cél: Támogatás a 

mezőgazdasági termelés kockázatainak 

megelőzésére és kezelésére 

 új belépés ösztönzése 

minőségrendszerekbe, 

 élelmiszer-feldolgozási vállalati 

hatékonyság növelése, 

 a tejágazat szerkezetátalakítását 

kísérő állatjóléti támogatás, termelők 

együttműködésének ösztönzése 

szükséges a termelők szervezeteinek 

megalakításával a mezőgazdasági és 

az erdészeti ágazatba, 

 szakmai tudásbővítő és 

tudásmegosztó, valamint tanácsadási 

szolgáltatások biztosítása is, 

 kármegelőző beruházások, 

 mezőgazdasági árvízkár és 

felhőszakadáskár megelőzésére 

szolgáló beruházások támogatása, 

 tavaszi fagykár megelőzésére 

szolgáló beruházások támogatása, 

 jégesőkár megelőzésére szolgáló 

beruházások támogatása, 

 egyéb katasztrófaesemények 

megelőzésére szolgáló beruházások 

támogatása, 

 a fentiekben felsorolt célterületekhez 

kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés 

 A kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció erősítése; 

 A kis- és középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az EMVA 

esetében) ágazat 

versenyképességének növelése 

 A társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem; 

 Az oktatásba, a készségekbe és 

az egész életen át tartó tanulásba 

történő beruházás; 

 A foglalkoztatás és a 

munkavállalói mobilitás 

ösztönzése. 
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4. Helyreállítása, megőrzése és 

javítása a mezőgazdasággal és az 

erdészettel kapcsolatos 

ökoszisztémáknak 

1. speciális cél: Helyreállítása, 

megőrzése és javítása a biológiai 

sokféleségnek, beleértve a Natura 2000 

területeit, illetve azokat a területeket, 

ahol hátrányos természeti vagy más 

egyedi korlátozások és a magas 

természeti értékű mezőgazdasági 

területek vannak, 

 

2. speciális cél: Vízgazdálkodás javítása, 

beleértve a műtrágya és a növényvédő 

szerek kezelését. 

 

3. speciális cél: Talajerózió megelőzése 

és talajjavítás. 

 tudásátadási és tanácsadási 

szolgáltatások, 

 innovációs együttműködési 

lehetőségek színvonalas biztosítása, 

 szálaló erdőgazdálkodásra való 

áttérés, 

 erdők ellenálló képességének és 

ökológiai értékének erősítését célzó 

szerkezetátalakítási támogatás, 

 felszíni és felszín alatti vizek 

védelme, 

 erdőgazdálkodási célterület 

 Az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé 

történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; 

 Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és –kezelés 

előmozdítása; 

5. Az erőforrás-hatékonyság 

előmozdítása és áttérés támogatása 

az alacsony szén-, és az 

éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 

gazdaságra mezőgazdasági, 

élelmiszeripari és erdészeti 

ágazatokban 

1. speciális cél: Mezőgazdasági 

vízhasználat hatékonyságának növelése 

 

2. speciális cél: Növekvő 

energiafelhasználás hatékonyságának 

növelése a mezőgazdasági és élelmiszer-

feldolgozó ágazatokban. 

 

3. speciális cél: Megújuló 

energiaforrások, melléktermékek, 

hulladékok, maradékok és egyéb nem 

élelmiszer alapanyag céljából működő 

biogazdaság, 

 

4. speciális cél: Mezőgazdasági 

 magas hozzáadott értékű 

fejlesztések, 

 igény-orientált szakmai tudásbővítő 

és tudásmegosztó szolgáltatások, 

 tanácsadási szolgáltatások, 

 innovációs együttműködések 

eredményeképpen megvalósuló 

fejlesztések, 

 erdei termékek elsődleges 

feldolgozására és piaci értékesítésére 

irányuló gépek és technológiák 

beszerzése, 

 trágya környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő kezelését, 

 Az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé 

történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; 

 Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és –kezelés 

előmozdítása; 

 A környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása; 
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üvegházhatást okozó gázok és ammónia-

kibocsátásának csökkentése. 

 

5. speciális cél: Szénforrások 

megőrzése, és megkötése a 

mezőgazdaságban és az erdészetben 

tárolását és további hasznosítását 

segítő építési és technológiai 

beruházásokat, 

 megfelelően célzott és hatékony, 

igény-orientált szakmai tudásbővítő 

és tudásmegosztó, valamint 

tanácsadási szolgáltatások 

biztosítása, 

 hatékony, igény-orientált szakmai 

tudásbővítő és tudásmegosztó, 

valamint tanácsadási szolgáltatások 

biztosítása, 

 innovációs együttműködések 

eredményeképpen a fenntartható, 

gyarapodó erdőgazdálkodás 

korszerű módszereinek adaptálása és 

továbbfejlesztése. 

6. A társadalmi befogadás 

előmozdítása, a szegénység 

csökkentése és a gazdasági fejlődés a 

vidéki területeken 

1. speciális cél: Kisvállalkozások 

diverzifikációjának, értékteremtésének, 

és fejlesztésének megteremtése, 

munkahelyteremtés amennyire 

lehetséges 

 

2. speciális cél: Helyi fejlesztések 

elősegítése a vidéki területeken 

 A művelet keretén belül a 

mezőgazdasági vállalkozások nem 

mezőgazdasági tevékenység 

indításával történő gazdasági több 

lábon állása, és a hagyományos 

kézműves és kisipari tevékenységek 

elindítása támogatható. Az 

intézkedés kiemelten támogatja a 

tanyás településeken és a 

vállalkozáshiányos aprófalvas 

területeken megvalósuló 

fejlesztéseket. 

 A kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció erősítése; 

 A kis- és középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az EMVA 

esetében) ágazat 

versenyképességének növelése 

 A foglalkoztatás és a 

munkavállalói mobilitás 

ösztönzése; 

 A társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység 

elleni küzdelem; 
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 Fenti meglévő tevékenységek 

fejlesztése, 

 élelmiszer-feldolgozási beruházások, 

 erdősítés és fásítás, 

 erdőszerkezet-átalakítás, 

 erdőgazdálkodási és elsődleges 

feldolgozási technológiák 

beruházásai, 

 agrár-környezetgazdálkodás, 

 ökológiai gazdálkodás, 

 LEADER intézkedések: 

 Előkészítő támogatás 

 A közösségvezérelt helyi 

fejlesztési stratégia 

műveleteinek végrehajtásához 

nyújtott támogatás 

 A helyi akciócsoportok 

együttműködési 

tevékenységeinek előkészítése 

és végrehajtása 

 A működési költségekhez és a 

szervezéshez nyújtott 

támogatás 

 Az oktatásba, a készségekbe és 

az egész életen át tartó tanulásba 

történő beruházás; 

 


