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A rövid ellátási lánc egy olyan együttműködés, amely mezőgazdasági termelők együtt 

működésében olyan új, vagy továbbfejlesztett, maximum 1 közvetítőt beiktató értékesítési 

formát dolgoz ki és működtet, amely a tagok rendszeres értékesítési formájává válik.  

A tartós és strukturált termelői együttműködések feladata, hogy több éves, közös projekttervre 

alapozott, egyéni és közös értékesítési csatornákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, 

eseti promóciós akciókat meghaladó együttműködéseket alakítson ki. 

A pályázat ösztönözni kívánja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális 

együttműködését. A cél a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása, fejlesztése, a 

termelők piacra juttatása, jövedelmük növelése, promóciós kampányok lebonyolításának 

elősegítése. A felsoroltak alapján a felhívás szerteágazó tevékenységeket támogat. Mindennek 

alapja azonban egy termelői együttműködés, amely nemcsak rövid, hanem hosszú távon is 

megfelelő értékesítési csatornaként működik majd az abban résztvevők számára. Az 

együttműködés ösztönzését szolgálja, hogy a pályázaton csak REL csoportok vehetnek részt. 

 
A támogatás célja: 

Jelen támogatás a pályázó együttműködni szándékozók részére „csomagba” képes biztosítani 

mindazon tevékenységek és a közös piacra jutást segítő kisebb beruházások támogatását, 

amelyek a közösen választott rövid ellátási lánc megoldás sikeres elindításához és három éves 

menedzseléséhez szükségesek. 



               
 

 

 
 

Támogatást igénylők köre: 

Olyan konzorciumok és gazdasági társaságok,  

- akik legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező 

együttműködésében jönnek létre, és  

- tagjaik (részvényeseik) között legalább öt mikro-vállalkozásnál nem nagyobb 

mezőgazdasági termelő van.  

A piacszervezési tevékenységet vállaló tag (részvényes) természetes személy, vagy legfeljebb 

mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság vagy egyesület lehet.  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 

lehetőség. 

 

A rövid ellátási lánc működésének leginkább közismert formáit az alábbi ábra mutatja be: 

 
 

 



               
 

Támogatható tevékenységek: 

 

•1. A REL csoportok létrehozása és működtetése esetében:  

a) projekt-előkészítés költségei: projektmenedzsment költségek, személyi jellegű 

ráfordítások; a piackutatáshoz, célcsoport elemzéshez kapcsolódó költségek;  

b) a projekt működtetési időszakában végzett projektmenedzsment költségek, személyi 

jellegű ráfordítások;  

c) a REL csoport közös tevékenységéhez kötött marketing és promóciós költségek.  

 

2. Beruházási elemekhez kapcsolódó költségek:  

a) általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, projekt-

előkészítési és projekt-menedzsment költségek, műszaki tervek, hatósági díjak, 

közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, előkészülethez 

kapcsolódó egyéb szakértői díjak;  

b) épület/építmények átalakításának, bővítésének, felújításának költsége;  

c) épület/építmény bérleti költsége;  

d) eszközbeszerzés költségei:  

- tárgyi eszközök beszerzése,  

- immateriális javak beszerzése;  

e) ingatlanvásárlás.  

 

Pályázati kondíciók: 

• Rendelkezésre álló forrás: 3,84 milliárd Ft. 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

• Előleg igénybe vehető; 

 

Támogatás mértéke és intenzitása: 

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 000 eurónak megfelelő 

forintösszeg / projekt / 3 év. 

Tervezés, előkészületek, szervezés, képzés, működés és promóció esetén: 90% 

Az együttműködés keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások költségei: 

60% (nem KMR régió esetében) 

 

Feltétel a pályázáshoz 

• Újonnan létrejövő csoport, vagy létező csoport esetén új projekt; 

• A termelők és a fogyasztó között legfeljebb egy közvetítő jelenléte; 

• Projektterv benyújtása. 

 

A támogatási kérelmek benyújtására a jelenlegi felhívás tervezet alapján 2017. május 8. napjától 

lesz lehetőség. 


