
 

 

 

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának 

támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás  indítása” című (VP6-

6.2.1.-16 kódszámú) felhívás. 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:  

1. Pontosításra került a támogatás összegét szerepeltető mondat a következőképpen:  

„A felhívás feltételeinek megfelelő projektet 40.000  eurónak megfelelő forintösszegű vissza 

nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.” 

 

2. A Felhívás 1.2. pontjában törlésre került egy lábjegyzetet jelölő szám:  

„A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 

milliárd Ft, amely az alábbi két célterületre bontva kerül megnyitásra:” 

 

3. A Felhívás 3.3. pontjában pontosításra került az Annex I. termékekre vonatkozó mondat, 

illetve törlésre került a b) pont: 

„A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak: 

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

számú melléklete tartalmazza) és értékesítésére irányuló fejlesztés;  

b) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek; 

c) elsődleges mezőgazdasági termelés.” 

 

4. A Felhívás 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások c. pontjában 

pontosítás történt: 

„2. A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül 

megkezdi az üzleti terv végrehajtását. Az üzleti terv végrehajtásának megkezdését a 

kedvezményezett a második kifizetési kérelem benyújtásakor kell, hogy igazolja.”  

 

5. A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások c. pontjában a táblázat 

soraiban csere történt az időbeliség elvének megtartása miatt: 

Határidő: Előírás: 

Támogatói Okirat kézbesítését követő 
naptól számított 9 hónapon belül. 

Kifizetési kérelem benyújtása a 
támogatási összeg 75%-ára. 

Az üzleti terv megkezdésének 
megvalósítását követő 24 hónap 
elteltével 

Előrehaladási jelentés benyújtása 

Legkorábban az első kifizetési kérelem 
benyújtásától számított, 36 hónap 
elteltével tervezhető és igényelhető, 
de legkésőbb a támogatói okirat 

A támogatási összeg fennmaradó 
25%-ára vonatkozó második kifizetési 
kérelem, amennyiben teljesítette az 
üzleti tervben vállalt 



 

 

kézbesítését követő naptól számított 
48 hónapon belül tervezhető és 
igényelhető 

kötelezettségeket és - új turisztikai 
tevékenység-indításakor részt vett a 
kötelező akkreditált képzésen. 

 

6. Változás történt a  Felhívás 4.1 pontja 

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület) esetében:  

„A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az 

alábbi feltételeknek: 

• legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű 

tartózkodási hellyel  a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;  

•  18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;  

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

• első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy 

nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak 

(kivéve szociális- vagy iskolaszövetkezeti tagság).” 

 

7. A Felhívás 4.3. pontja az alábbiak szerint került módosításra: 

„4.3.  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat 

be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

- 2017.02.24 

- 2017.04.14 

- 2018.10.24” 

 

8. A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok c. pont Tartalmi értékelési szempontok alpontjában az 

alábbiak kerültek változtatásra: 

„Tanyás településeken, tanyagazdaságokban vagy aprófalvakban van a támogatást igénylő 

székhelye /életvitelszerű tartózkodási helye  

A Felhívás 4., 11. és 12. számú melléklete” 

 

9. A Felhívás 3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó  feltételek c. pontja: 

„Jelen Felhívás esetében nem releváns.”-ra módosult. 

 

10. A fogalomjegyzékben meghatározásra került két új fogalom: 

„ • Aprófalu: az Országos Területfejlesztési Koncepció (2005), illetve a települések elfogadott 

osztályázási szempontjai alapján az 500 vagy annál alacsonyabb lakónépesség számú 

településeket jelenti. (KSH 2014. évi Helységnévtára / Magyarország Közigazgatási 

Helynévkönyve alapján) a 11. mellékletben foglalt települések.  

• Tanyagazdaság: A felhívás 4. vagy 12. számú mellékletében található települések azon 

külterületi ingatlana vehető figyelembe, amely a KSH 2014. évi Helységnévtára vagy a 

Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve alapján mezőgazdasági jellegűként minősített;” 



 

 

 

11. A fogalomjegyzékben módosításra került a vidéki térség fogalma: 

„• Vidéki térség: vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a 

település teljes közigazgatási területe, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) 

függetlenül a 3. számú mellékletben foglaltak szerint: 

a népesség 10 ezer főnél kevesebb ;továbbá a 4. számú mellékletben foglaltak szerint a 10 

ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések tanyagazdaságként minősülő 

külterületei.  

Nem jogosultak a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz 

tartozó települések teljes közigazgatási területe. A Budapesti Agglomeráció területéhez 

tartozó települések listáját a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. 

évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.” 

 

12. A Felhívás 2. számú mellékletéből az alábbi mondat törlésre került: 

„Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán (EK Szerződés Annex I.) szereplő termékek  

élelmiszer-feldolgozása elfogadott, Non-annex termék feldolgozása pedig nem elfogadott a 

„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” VP6-6.2.1-16 pályázat esetében 

nem támogatható a mezőgazdasági termék elsődleges élelmiszer (Annex 1)  

feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés” 

 

13. A Felhívás 3. számú mellékletének végén ugyanazon települések kerültek feltüntetésre, 

melyek a 4. számú mellékletben is megtalálhatóak, így a duplikáció elkerülésének érdekében 

törlésre kerültek. 

 

14. A 9. számú mellékletből törlésre került a fiatal gazdákra vonatkozó hivatkozás. 

 

15. A Felhíváshoz csatolva lett a 11-es és a 12-es számú melléklet. 


