Megjelent a Vidékfejlesztési Program 2014-2020.
Ezúton

tájékoztatjuk
Partnereinket, hogy a 20142020
pályázati
időszak
Vidékfejlesztés
programjában

72 pályázati Felhívást tesznek
közzé. Magyarország 2014 és
2020
közötti
időszakra
vonatkozó, 1300 milliárd forintos
vidékfejlesztési
programja
nemcsak agrárfejlesztésről szól,
hanem a források biztosításáról
is az önkormányzatok és a
gazdálkodók számára, illetve a
környezetvédelemre irányulóan.
Magyarország
vidékfejlesztési
programja különleges hangsúlyt
fektet
az
ökoszisztémák
helyreállítására, megóvására és
fejlesztésére,
a
társadalmi
befogadás előmozdítására, a
szegénység csökkentésére és a
gazdasági fejlődésre a vidéki
területeken,
továbbá
az
élelmiszerláncok szervezésének
előmozdítására
és
a
kockázatkezelésre
a
mezőgazdasági ágazatban.
Várhatóan majdnem 538 000
hektár mezőgazdasági föld
kerül biodiverzitást, valamint,
hatékonyabb
vízgazdálkodást,
és
talajgazdálkodást
támogató
gazdálkodási
szerződés
hatálya
alá.
Továbbá, több mint 132 000
hektár erdő kerül gazdálkodási szerződés hatálya alá, főként a biodiverzitás védelme
érdekében. A magyarországi vidékfejlesztési program hozzájárul a társadalmi befogadáshoz és a
gazdasági fejlődéshez a vidéki térségekben azáltal, hogy jobb szolgáltatásokat biztosít a vidéki
lakosság 68%-a számára. A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozóipar ágazatában 2600
beruházási projekt az energiahatékonyság okozása érdekében részesül támogatásban. 5500
feldolgozási tevékenységgel kapcsolatos beruházási projekt és 4800, a mezőgazdasági
termelők versenyképességének fokozását szolgáló projekt kap támogatást. A fiatal
mezőgazdasági termelők és a rövid ellátási láncok tekintetében 3000 fiatal mezőgazdasági
termelő és 3900 mezőgazdasági üzem célzott támogatását biztosító alprogramokat alakítanak
ki. Magyarország a műveletek kiválasztása során különös hangsúlyt fektet az innovációra, a
vidékfejlesztési program közkiadásainak 3,6%-át olyan cselekvésekre fordítja, amelyek erősítik az
innovációt és az együttműködést, beleértve az európai innovációs partnerség projektjeit is.

A következő témakörökben indulnak pályázati kiírások:


Képzések-felkészítő tréningek, Bemutató üzemi programok, Tájékoztatás-szolgáltatás,
Tanulmányok szakmai tanulmányutak-csereprogram, Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és
élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás.



Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának
támogatása.
Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és
promóciós tevékenysége.





Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése,
korszerűsítése.



Trágyatárolók építése és korszerűsítése.



Állattartó telepek korszerűsítése, Sertéstartó telepek építése, korszerűsítése, Baromfitartó
telepek építése, korszerűsítése, Szarvasmarha tartó telepek építése, korszerűsítése, Juh és
kecsketartó telepek építése, korszerűsítése.



Kertészet korszerűsítése- üvegkialakításának lehetőségével.



ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével, jégvédelem.



gyógynövénytermesztés fejlesztése.



kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása.



kertészeti gépbeszerzés támogatása



A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági termelési
potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése



Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése



Vízvédelmi célú nem termelő beruházások



Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása



Mezőgazdasági
feldolgozásban



Élőhely fejlesztési célú nem termelő beruházások



A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás



Nem
mezőgazdasági
tevékenységek
tevékenységek diverzifikációja



Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - mikrovállalkozás indítása



Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése



Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése - Szolgáltatás fejlesztés



Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése - Termelés indítása és fejlesztése



Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése - Energetikai korszerűsítés



Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

termékek

és

fóliaházak

értéknövelése

és

létesítésére,

geotermikus

erőforrás-hatékonyság

elindításának

támogatása

-

öntözés

elősegítése

a

Mezőgazdasági



Helyi termékértékesítést
fejlesztése

szolgáló

piacok

infrastukturális



Egyedi szennyvízkezelés



Háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztések



Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése



Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel



Erdősítés támogatása



Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása



Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése



Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása



Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások



Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése



Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére
irányuló beruházások, mobilizálás beruházások



Erdő-környezetvédelmi kifizetések




Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése
Termelői csoport és termelői szervezetek létrehozása



Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés



Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ
megőrzése



Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ
megőrzése



Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in vitro
megőrzése



Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása



Ritka
és
veszélyeztetett
növényfajták
mikroorganizmusok ex situ védelme



Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés



A Natura 2000 gyepterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések



A Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések



Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken



Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása



Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai
együttműködéseket



Együttműködések támogatása a Rövid Ellátási Láncok és a helyi piacok kialakításáért,
fejlesztéséért és promóciójáért

növényi

fejlesztése,

genetikai

közétkeztetés

erőforrásainak

és



A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználat váltás együttműködései



Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság



Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás



Jövedelemstabilizáló eszköz



A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás



LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása



LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása



LEADER - Helyi Akciócsoportok
megvalósítása művelet



LEADER - Működési és animációs költségek támogatása



Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges
beruházások megvalósítása.

együttműködési

tevékenységeinek

előkészítése

és

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a pályázati Felhívásokról bővebb tájékoztatást
válasz e-mailben küldünk, azokról a pályázati felhívásokról melyek az ön igényeinek,
érdeklődésének megfelelnek.

Üdvözlettel:

