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FELHÍVÁS 

A nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások 

támogatására  

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 

irányuló beruházások támogatása 

A Felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–16 

 

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások induló vagy 

már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésével a gazdasági több lábon állás 

erősítését célozza. A támogatás segítségével a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások 

jövedelmezőségének stabilizálása mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának 

ösztönzésére irányul. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a benyújtott támogatási kérelmekről a szakasz zárásától számított 40
1
 napig dönt; 

 A felhívás feltételeinek megfelelő projektet  maximum 160 000 eurónak
2
 megfelelő forint összegű 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási 

összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó támogatást igénylők az együttműködés keretében vállalják
3
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségben működő, mikrovállalkozásnak 

minősülő mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez.  

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet, 

 a vállalkozáson belül foglalkoztatott létszámot az üzleti tervben bemutatott módon fenntartják 

A felhívás további célja a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése, a 

mezőgazdasági termelők által kialakított és működtetett falusi és egyéb turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások továbbfejlesztése, a tanyás és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló 

fejlesztések támogatása, a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. 

                                                      
1
 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza 

2 A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített 
árfolyamon kerül kifizetésre. 
3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 
felhívás további fejezeteiben. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 

továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.  

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen 

tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 

továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 

fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 

közleményeket!  

 

  

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 

Jelen felhívás célja a vidéki térségben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők, 

nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésének támogatása. Az intézkedés kiemelten 

támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló 

tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 

6-os vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a 

Vidékfejlesztési Programban rögzített módon: 

6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a 

munkahelyteremtésnek a megkönnyítése, amelynek keretösszege: 35,94 milliárd Ft. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti 

fókuszterületi megosztás szerint 35,94  milliárd forint. 

Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a 

benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700-1000 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 
 

Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10–én elfogadott Vidékfejlesztési Program 

keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, 

mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V.18.) számú 

kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési 

Program 6.4.1. számú, nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése című művelete szolgál.  

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 

896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 

óráig fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 
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3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági (Annex 1) élelmiszer 

feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások, ezen belül: 

  

a) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése – a lízinget is 

beleértve - vagy fejlesztése; 

b) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódo új gépek és berendezések vásárlása vagy 

lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig. 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 
 

Kötelező az üzleti tervben megjelölt fejlesztéshez kapcsolódó, legalább egy beruházás megvalósítása (pl. 

új gép, berendezés vásárlása, immateriális beruházás).  

 

3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 
 

c) A 3.1.1.  a) és  b) pontjaiban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az 

építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, oktatás, képzés díja, a környezeti és a gazdasági 

fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit 

is beleértve. A megvalósíthatósági tanulmányok abban az esetben is elszámolható kiadásnak minősülnek, 

ha a bennük foglalt eredmények következtében nem merülnek fel az a) és a b) pont szerinti kiadások; 

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, 

valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése; 

e) A „C” és „D” pont együttes összege nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének 

az 5%-át. 

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek 
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Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

A művelet keretében azon tevékenységek hangsúlyosabbak, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a 

mezőgazdasági tevékenységhez, de ez nem feltétele a támogatásnak. Támogatható falusi- vagy egyéb 

szálláshelyhez kapcsolódó: 

 szolgáltatásfejlesztés (Falusi vendégasztal kialakítása
4
, étkeztetéshez szükséges tálaló-, 

melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; 

étkezőbútorok beszerzése, kivéve a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. 

habzó bor készítéséhez kapcsolódó fejlesztés), 

 technológiafejlesztés (konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak 

beszerzése, raktár, hűtőkamra kialakítása, fejlesztése, kivéve a szőlőfeldolgozáshoz, 

mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéséhez kapcsolódó fejlesztés), 

 műhely vagy bemutató tér kialakítása,  

 interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések,  

 árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése, 

 kapcsolódó hardver- és szoftver fejlesztések, 

 aktív turizmus és szabadidősport (természetjáró, lovas, kerékpáros, túra-kenu, vitorlás, sí) 

igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése, 

 a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó termékfejlesztés. 

 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

 

A felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a 

következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

A vidéki térségekben a 

mezőgazdasági mikro-

vállalkozások által nem 

mezőgazdasági tevékenység 

indítása 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

17/B. § 5. b) pontja alapján a 

mezőgazdasági üzem és a 

mezőgazdasági vállalkozás 

fejlesztése nem mezőgazdasági 

tevékenység indítása érdekében, 

Induló vállalkozás által 

vidéki térségben folytatott 

nem mezőgazdasági 

tevékenységhez nyújtott 

támogatás 

Csekély összegű támogatás 

A vidéki térségekben nem 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet Induló vállalkozás által 

                                                      
4
 Falusi vendégasztal: falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz 

kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra a gazdaság helyén, 
(52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről). 
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mezőgazdasági 

mikrovállalkozás indítása 

17/B. § 5. b) pontja alapján a 

mezőgazdasági üzem és a 

mezőgazdasági vállalkozás 

fejlesztése nem mezőgazdasági 

tevékenység indítása érdekében, 

vidéki térségben folytatott 

nem mezőgazdasági 

tevékenységhez nyújtott 

támogatás 

Csekély összegű támogatás 

 

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatásnak. 

 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 
 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak: 

a) mezőgazdasági termék elsődleges  élelmiszer-feldolgozására (Az Annex I terméklistát a Felhívás 2. 

számú melléklete tartalmazza) és értékesítésére irányuló fejlesztés; 

 

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

I. A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben 

létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 

1. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni. 

2. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen részletes üzleti 

tervet kell benyújtania. 

3. A támogatást igénylő a támogatási időszak alatt (2016 – 2020) egy alkalommal részesülhet 

támogatásban a „Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése VP 6- 6.4.1. – 16” című felhívásában.    

4. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban 

foglalt egyéb feltételeknek.  

5. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti 

dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett 

formában rendelkezésre kell állniuk és köteles azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

megőrizni. 

6. Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra, 

amennyiben egy életvitelszerű tartózkodási helyről több kérelem érkezik be, akkor a magasabb 

pontszámot elért pályázó lesz a kedvezményezett. Amennyiben egy adott életvitelszerű tartózkodási 

helyről beérkezett támogatási kérelem jóváhagyásra került, akkor a benyújtási időszakon belül a 

következő szakasz zárásig ugyanarról az életvitelszerű tartózkodási helyről beérkezett támogatási 

kérelem elutasításra kerül, függetlenül annak pontszámától. 
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7. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) 

Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak. 

8. A kedvezményezett köteles a támogatott projekt vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettségét 

teljesíteni.  Az IH az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről külön közleményben rendelkezik. 

II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások: 

  

1. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő 

az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott 

építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni 

szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által 

kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti 

kérelem mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.  

2. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési és/vagy 

a jogerős vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedélyt a hozzá kapcsolódó engedélyezési záradékkal 

ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.  

3. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős 

használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul 

vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásulvétele 

iránti kérelembenyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges. A záró kifizetési igénylés alapján a 

támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős 

engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes 

körű javításról.  

4. Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr 

alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, 

akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az 

utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).  

5. Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt 

legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell.  

6. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti 

dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett 

formában rendelkezésre kell állniuk.  

 

III. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások: 

1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a 

rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, 

üzemeltetni. 

2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, 

jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a 

projekt tárgya az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő 

bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját 

forrásból lecserélendő. 

3. Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a benyújtásakor hatályos, 

az MVH honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó. Kifizetési 

kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha 
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ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell 

alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel. 

4. Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású 

számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez. 

5. Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési 

kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A 

támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az 

építési munkanem tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget. Amennyiben az 

elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, 

akkor a támogatást igénylőnek legalább három, azonos műszaki tartalommal rendelkező részletes és 

tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell támogatási 

kérelméhez csatolni (a Felhívás 10. számú melléklete szerint). A támogatási kérelemben a 

költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő 

legkedvezőbb árajánlattal rendelkező építési tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni. 

Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó 

nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól 

nem szerezhető be. 

6. A kifizetési kérelemmel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra– a hozzá 

kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt – amennyi anyag a támogatott projekttel kapcsolatosan 

ténylegesen felhasználásra került. 

7. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki teljesítmény igazolása 

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint. 

8. Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának 

évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése 

támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja. 

9. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a 10. melléklet 

szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól 

származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási 

kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait 

figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, 

melyet szakmai indokolással kell ellátni. 

Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó 

nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem 

szerezhető be; 

10. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, 

szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi 

előírásoknak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 
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3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  

 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt 

által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetni.  

 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  
 

1.  A kedvezményezett az üzleti tervben vállalt fejlesztéssel érintett tevékenységét a fejlesztéssel azonos 

település közigazgatási területén valósítja meg. 

2.  Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely kialakítása valósul meg, a projekt előfeltétele a 

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kiadott nyilatkozat. 

3. A fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges ingatlan a tulajdona, székhelye, vagy 

telephelye, vagy arra hosszú távú, fejlesztés lehetőségét is magába foglaló bérleti vagy más használati 

jogot biztosító szerződése van a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, vagy aznaptól a projekt 

fenntartási időszakának végéig.  

4. Amennyiben indokolt, a környezeti hatástanulmány elkészítése a fejlesztéssel kapcsolatosan, úgy ez a 

kedvezményezett kötelessége.  

6. A fejlesztés eredményeképpen a nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel növekszik a 

projekt fenntartásának végéig. A felhívás kizárólag jövedelemtermelő tevékenységeket támogat.  

7. A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles 

megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas 

vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas 

vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 
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3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 
 

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó 

mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

 

A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési igénylés nyújtható be. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy - egyszeri elszámolás kivételével - a támogatói okirat kézbesítését követő 

naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg 

legalább 10%-ával. 

 

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése 

szükséges. 

 

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.1 fejezete tartalmazza. 

 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 
 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 

közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségének 

megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. 

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található. 

 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése  

 

Az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett 

projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő 

saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem 

értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás 

elnyerését. 

Felújítás, vagy bővítés esetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által lefolytatott, 

előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.  

A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz 

kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének 

és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál. 
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Tervezési költségek esetén a kapcsolódó dokumentáció kiállítási dátuma valamint az 5.5. pont b). 

alpontjában felsorolt általános költségekhez kapcsolódó számla kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 

2014. január 1. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 

köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint 

eljárni. 

 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1 pontja 

tartalmazza.  

 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap 

áll rendelkezésre. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A 

projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 

minősül. 

A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt 

megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint 

a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési 

kérelmét a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. 

 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 

végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2. 

pontja tartalmazza. 

 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 
 

A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található 

településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség.  

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti 

agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti 

Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza. 

A jogosult települések listáját a Felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.  

Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely
5
 kialakítása valósul meg, nem támogathatók a Balaton 

Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken megvalósuló 

                                                      
5
 Falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 

Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a 
természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti 
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fejlesztések. A Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program”  településeinek listáját a Felhívás 11. 

számú melléklete tartalmazza.  

Amennyiben a projekt keretében a falusi szállási helyeken túl egyéb szálláshely
6
  kialakítása valósul meg, 

kizárólag a Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken 

tervezett fejlesztések támogathatók. A Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program”  településeinek 

listáját a Felhívás 11. számú melléklete tartalmazza. 

Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban olyan bejegyzett jog, vagy feljegyzett tény szerepel amely érinti 

az ingatlan hasznosítását, úgy e jog jogosultjának nyilatkozata csatolandó, hogy a beruházás 

megvalósításához hozzájárul.  

 

 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

 

Az fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó részletes szabályozást az ÁUF 7. A fejlesztésre vonatkozó 

feltételek fejezete ismerteti. 

 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 
 

A vállalkozási tevékenység megkezdéséhez/a vidéki térségekben folytatandó nem mezőgazdasági 

tevékenységekhez nyújtott támogatásban részesülő kedvezményezettek (mezőgazdasági üzemek) 

száma. 

 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 
 

Az alintézkedés neve A mutató megnevezése Érték  

1) Projekt szintű 

indikátor  

A kedvezményezett által foglalkoztatottak létszáma, az 

önfoglalkoztatáson kívül 

fő 

                                                                                                                                                                            
településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy 
abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott 
esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek (239/2009. (X. 20.) Korm. rendeleta szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről). 
6
 Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-

szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb 
nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat (239/2009. (X. 20.) Korm. rendeleta szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről). 
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3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.8. Fenntartási kötelezettség 

 

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.  

A projekt pénzügyileg befejezett, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a 

projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt 

pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által 

megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma. 

 

 

3.9. Biztosítékok köre 

 

A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű 

biztosítékot nyújtani.  

Az ÁÚF 6. pontjában foglaltaktól eltérően az MVH nem adhat felmentést a biztosítéknyújtási kötelezettség 

alól. 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza. 

 

3.10. Önerő 

 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 

alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.  

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai 

Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam 

ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás 

minősül. 

Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkozatot 

szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő 

rendelkezésre állását. 
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Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. 

támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami 

támogatást nem tartalmazó forrás minősül. 

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 

nyilatkozattal, majd legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előleg igénylést is) – 

természetes személy kivételével - az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában 

kell igazolnia. 

Az egyszeri elszámolók - természetes személy kivételével - nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. 

alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen – záró – 

kifizetési kérelem keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell 

benyújtaniuk. 

 

Az önerő támogatásra vonatkozó igényt a támogatási kérelemben a projekt forrásai vonatkozásában 

megadandó információk között kell szerepeltetni. 

 

Az önerő támogatás feltételei a támogatói okiratában kerülnek meghatározásra.    

 

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

4.1. Támogatást igénylők köre 

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 
1.   Aktív mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre 

vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének 

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;  

- a támogatással érintett tevékenysége nem Annex I. termék feldolgozására irányul. 

2. 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, 

aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

- a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül; 

- székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen van; 

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval; 

- a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei 

között. 

-  

3. Természetes személy abban az esetben jogosult a támogatásra, aki/amely együttesen 

megfelel az alábbi feltételeknek: 
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- a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékletekben 

felsorolt településen életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött 

természetes személy. 

- bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat. 

 

4. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a 

támogatásra, amennyiben: 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; 

- a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul; 

- a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő, 

- bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.  

 

Amennyiben a fejlesztéssel érintett projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet területén tervezett (kizárólag 

egyéb szálláshely), úgy támogatásban jogosulhat az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylő :  

 2016.09.01. előtt igazolható módon szálláshelyadó, 

 TEÁOR számok (agroturisztika), 

 az utolsó lezárt üzleti év árbevételének minimum 25%-a szálláshely szolgáltatásból 

származik, 

 bizonyítottan agroturisztikai
7
 tevékenységet folytat. 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
 

Az ÁÚF 2 pontjában foglalt Kizáró okokon túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás a 

mezőgazdasági termelők részére  

 

1. Aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban 

megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 

2.   Az a kedvezményezett, aki már részesült, vagy támogatási kérelmet nyújtott be a 

„Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, VP6-

6.2.1-16 felhívásra.  

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

 

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási 

kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség. A 

támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat 

be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat. 

                                                      
7
  Fogalomjegyzék. 
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Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. 12. 19-től - 2018. 12. 19-ig napig van 

lehetőség.  

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

elbírálásra: 

Az első szakasz zárása: 2017.01.30. 

A második szakasz zárása: 2017.03.27. 

A harmadik szakasz zárása: 2017.05.29. 

A negyedik szakasz zárása: 2018.12.19. 

A támogatási kérelmet kizárólag az MVH elektronikus felületén, elektronikus úton az elektronikus 

kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő 

szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 

A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató 

Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának 

időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési 

tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. 

Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH 

közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. 

A felhívásra értékelési szakaszonként egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszakban a támogatást 

igénylő ugyanazon megvalósítási helyre vonatkozóan kétszer nem nyújthat be támogatási  kérelmet 

ugyanarra a tevékenységre. Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet 

nyújt be, úgy ugyanazon szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további 

támogatási kérelmet. 

A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza. 

 

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard 

kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdésre. 

Az eljárás során nincs lehetőség a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerinti szóbeli 

egyeztetésre. 

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot 

hív össze. Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (A támogatási 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja). 
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4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 

kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok   

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás 

használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben 

benyújtásra került, 

 

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja 

szerint, 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

a) életvitelszerű tartózkodási hely igazolásához a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata 

vagy a támogatást igénylő  lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal vagy kormányablak által 

kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti lakcímigazolás; illetékes Polgármesteri Hivatal vagy 

Kormányablak által kiállított igazolás arról, hogy a vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye a 

benyújtást megelőző év január 1. napján már a 3. és 4. számú melléklet szerinti településen volt 

bejegyezve, és azóta is folyamatosan ott működik. 

b) A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek (a felhívás 6. pontja szerint) 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, 

akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok 

 Tartalmi értékelési szempont 
Adható 

pontszám 

Értékelés alapja 

1. 

Tanyás településeken, tanyagazdaságokban 

és aprófalvakban van a támogatást igénylő 

székhelye /életvitelszerű tartózkodási helye? 

 A Felhívás 7. számú melléklete  

Igen 20  

Nem 0  

2. 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti 

fejlesztendő járásokban és azokhoz tartozó 

településen van a támogatást igénylő 

székhelye /életvitelszerű tartózkodási helye  

 

 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 

Komplex programmal fejlesztendő járásban 15  
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 Tartalmi értékelési szempont 
Adható 

pontszám 

Értékelés alapja 

 

Fejlesztendő járásban 

12  

Kedvezményezett járásban 10  

A Korm. rendelet szerint nem besorolt járások 0  

3. 
Pozitív foglalkoztatás vállalása/ új munkahely 

létesítése-1 fő vállalása teljes állásban 

10 A támogatást igénylő nyilatkozata 

4. 

 

Üzleti tervben megfogalmazottak minősége 

 Üzleti Terv 

Megalapozottság és fenntarthatóság 30  

Innovatív tartalom 15  

Pénzügyi terv 5  

Költséghatékonyság  5  

Környezeti és klíma-adaptációs szempontok 

érvényesítése. 

5  

A tervezett tevékenység vonatkozásában 

releváns minősítési rendszerben
8
 való részvétel 

vállalása
9
 

5  

5. Összesen 100 pont  

 

 A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Az Üzleti Terv esetében elérhető 

maximális pontszám 65 pont.  Ha a támogatást igénylő az üzleti terv értékelése során nem érte el a 39 

pontot, kérelme elutasításra kerül. 

 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

 

                                                      
8
 Projekttel releváns minősítési rendszer lehet pl.: „falusi szálláshely napraforgóval” tanúsító védjegy, Patkós minősítés, Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott védjegy vagy oltalom 
9
 A második kifizetési kérelem együtt kerül benyújtásra a projekthez kapcsolódó releváns minősítési rendszerben való részvétel 

igazolása 
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5.1. A támogatás formája 
 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatásnak 

minősül. 

 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
 

Jelen felhívás keretében nem releváns. 

 

5.3. A támogatás mértéke, összege 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás 

területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft. 

Maximális alaptámogatási intenzitás: 50% 

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az alábbiak szerint 

alakul: 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő 

településen: 

60% 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal 

fejlesztendő” járásban lévő településen: 

70% 

 

5.4. Előleg igénylése 

 

Előleg igénybevétele a beruházási költségek esetében lehetséges. 

Az előlegre vonatkozó további információk az ÁÚF. 8.2. pontjában találhatóak. 

 

5.5. Az elszámolható költségek köre 

 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és 

megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 

elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem 
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elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 

költségének. 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, 

illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 

képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 

tartalmazza.  

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

 

a) a 3.1.1 pont szerinti tevékenységek költségei;  

b) az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, 

mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, közbeszerzéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó 

költségek, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek, tájékoztatás, 

nyilvánosság; 

c) falusi szálláshelyen kialakított falusi vendégasztal, étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, 

főzőkonyha kialakítása, fejlesztése, étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése, étkezőbútorok 

beszerzése,    

d) szálláshelyhez (falusi, vagy egyéb) kapcsolódó, rekreációs céllal létrehozott helység/szoba 

kialakítása, fejlesztése keretében beruházás, eszközbeszerzés, 

e) szálláshelyhez (falusi, vagy egyéb) kapcsolódó műhely kialakításához szükséges beruházás, 

eszközbeszerzés, 

f) szálláshelyhez (falusi, vagy egyéb) kapcsolódó bemutató tér kialakításához szükséges 

beruházás, eszközbeszerzés, 

g) szálláshelyhez (falusi, vagy egyéb) kapcsolódó interaktív bemutatók tartásához szükséges 

beruházás, eszközbeszerzés, 

h) a következő immateriális projektek: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes 

hardverek és szoftverek vásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek 

vagy eljárások beszerzése;  

i) az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása; 

j) aktív turizmus és szabadidősporthoz kapcsolódó  eszközbeszerzés, kölcsönző, szervízpont és 

mosó, tároló kiépítése, fejlesztése keretében beruházás, eszközbeszerzés, 

k) aktív turizmus és szabadidősporthoz kapcsolódó megálló-, vagy kikötőhelyek kialakítása, 

fejlesztése keretében beruházás, eszközbeszerzés, 

l) aktív turizmus és szabadidősporthoz kapcsolódó minősítési rendszer kialakítása, fejlesztése; 

m) borászati bemutatóterek, vendéglátásra alkalmas tálaló-, melegítő-, főzőkönyha kialakítása, 

fejlesztése keretében beruházás, eszközbeszerzés, 

n) szálláshelyhez (falusi, vagy egyéb), valamint aktív turizmus és szabadidősport kialakítása 

keretében létrehozott attrakció marketing, vagy termékfejlesztéssel kapcsolatos beruházás, 

beszerzés. 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
 

1. A Felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete: 

 

A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket a projekt részeként - a tervezési 

dokumentációk költségétől és az 5.5 pont b) pontban felsorolt általános költségektől eltekintve - 

nem lehet elszámolni.  

A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az 

azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő 
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kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem 

benyújtását követő napnál.  

A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.  

A 2014. január 1-nél nem régebben kiállított tervezési dokumentáció költsége, illetve a 2014. 

január 1-nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b) pontban felsorolt általános költségek 

elszámolhatók. 

 

2. A Felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége:  

 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) 

benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap 

utolsó napja. 

 

3. Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség, melyről a támogatási kérelem 

benyújtásával egyidejűleg kell nyilatkozni.   

 

Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott 

változás-bejelentéssel kezdeményezhető – legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól 

számított 6 hónapon belül -, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel 

módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi 

jóváhagyása. 

 

Ha az áttérés a támogatói okirat egyéb paramétereinek módosításával együtt jár, úgy a támogatói 

okiratot módosítani kell. A támogatói okirat-módosítás hatálybalépéséig a kifizetés felfüggesztésre 

kerül.  Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni. 

 

 

4. Jelen felhívás kertében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs 

lehetőség. 

 

5. A kedvezményezett a kifizetési kérelem keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben 

kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az 

általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot. 

 

6. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 

legalább 80%-át teljesíteni.  

 

7. A kedvezményezett - egyszeri elszámolás kivételével - a támogatói okirat kézbesítését követő 

naptól számított 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani, melyben a megítélt 

támogatási összeg legalább 10%-át kitevő összeggel köteles elszámolni. 

 

8. Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 

 

9. Időközi kifizetési kérelem csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege 

meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot.  

 

10. Időközi kifizetési kérelmet a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldkő elérését 

megelőzően, illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között legfeljebb 

egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be.  
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11. A záró kifizetési kérelem alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a 

Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamennyi a projektmegvalósításhoz 

kapcsolódó jogerős engedélyt. 

 

12. A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetén az elszámoló bizonylat 

végösszegét és az arra jutó támogatás összegét a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában 

érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett középárfolyamon kell forintra 

átszámítani 

 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 
 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

 

 

Költségtípus Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

 Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. b) - c). 

pont)  
5% 

  ebből:  

 közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 

 tájékoztatás, nyilvánosság 

 műszaki ellenőri szolgáltatás 

 könyvvizsgálat 

 projektmenedzsment 

 

1% 

 

   0,5% 

1% 

   0,5% 

   2,5% 

    

  Ingatlan vásárlás (5.5. d). pont) 2% 

  Marketing költség 2 % 

 

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. 

 

5.8. Nem elszámolható költségek köre 
 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 

amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

 

- a projekt keretében működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök.  

- a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség, 
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- a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a támogatási kérelem 

benyújtás előtt 2014. január 1-nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b). pontjában felsorolt 

általános költségek. 

… 

 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

A lakcímet, vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány másolata, vagy az ügyfél lakhelye 

szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal, vagy Kormányhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi 

igazolás. 

A természetes személy ügyfél az életvitelszerű tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa másolatának és az annak tartalmát képező személyes adatainak kezeléséhez való 

írásbeli hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti, hogy a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány alapján állapítsák meg a támogatásra való jogosultság fennállását. 

Az  illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított igazolás arról, hogy a vállalkozás 

székhelye, bejegyzett telephelye a benyújtást megelőző év január 1. napján már a 3., vagy 4. számú 

mellékletek szerinti valamelyik településen volt és azóta is folyamatosan ott van.  

Mikro vállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő esetében: 

„Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” (Felhívás 8. 

számú szakmai melléklete); 

- TERA kérelemben feltüntetett azon adatok, amelyek a „Kormányhivatal igazolása a 

mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” nevű nyomtatványon nem 

szerepelnek; 

- „Hatósági állatorvos igazolása az éves átlagos állatlétszám igazolásához” (Felhívás 9. számú 

szakmai melléklete) 

- szarvasmarha, anyajuh, és anyakecske állatfajok esetében az ENAR nyilvántartásban szereplő 

adatok 

A fenti adatok megadása elengedhetetlen a támogatási kérelem elbírálásához, azok megadása, és 

a kapcsolódó nyomtatványok benyújtása kötelező a partner, illetve kapcsolt vállalkozások 
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esetében is, valamint kollektív projekt esetében a tagok, és azok partner, illetve kapcsolt 

vállalkozásai vonatkozásában is! 

Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő teljes lezárt üzleti évből származó árbevételének 

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik: 

- gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás, 

- egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás, 

- őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az az adóbevallásra nem kötelezett 

őstermelők esetén az értékesítési betétlap. 

- vagy: 

- vagy amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem 

mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhető 

módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy 

amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt 

üzleti évre vonatkozó üzleti beszámoló, vagy egyéb számviteli nyilvántartás. 

Az 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, 

dokumentumokat. 

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell 

az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott 

építészeti-műszaki tervdokumentációt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági 

szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy az 

építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki 

tervdokumentációt kell csatolni. 

Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a beépítésre kerülő gépekre vonatkozólag 3 db 

árajánlatot, vagy nyilatkozatot. 

Az Felhívás 3.4.2. pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolásokat. 

Amennyiben a kedvezményezett nem számol el a technológiához kapcsolódóan építést, csupán szerelési 

munkával érintett a fejlesztés, abban az az estben elegendő technológiai leírás benyújtása 

(gyártói/forgalmazói termék/technológiai leírás, műszaki leírás, használati útmutató), 

A Támogatás igénylő által relevánsnak tartott és a 4.4.2. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó 

igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges – az üzleti terv 

kitöltési útmutatójában meghatározott – dokumentumok. 

A Felhívás 3.4.2. pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 

támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 

véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 

mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza. 

 

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ 

MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Jelen felhívás keretében nem releváns. 
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6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 

MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – 

benyújtása során csatolni szükséges. A jelen felhívásban, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben 

meghatározott dokumentumokat csatolni szükséges. 

Ezen kívül az első kifizetési kérelemhez csatolandó melléklet: 

Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) által kiállított 4 Napraforgó Tanúsító Védjegy a 

falusi szálláshely minősítésének igazolásáról. 

 

 

 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

 

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

oldalon. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon 

található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard 

eljárásrendben 

b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített 

eljárásrendben 

c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt 

eljárásrendben 

d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási 

eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

http://www.szechenyi2020.hu/
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10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

 

1. számú melléklet- Fogalomjegyzék 

2. számú melléklet- Annex I lista 

3. számú melléklet- Településlista 

4. számú melléklet- Kizárólag külterülettel jogosult, tanyás térségek 

5. számú melléklet- Üzleti terv kitöltési útmutató 

6. számú melléklet- Jogszabályok gyűjteménye 

7. számú melléklet- Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez 

8. számú melléklet- Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számításának módszertana 

9. számú melléklet- Jogkövetkezmények 

10. számú szakmai melléklet - Az árajánlat kötelező tartalmi elemei 

11. számú melléklet- Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program”  településeinek listája 

 


