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A Vidékfejlesztési Program végrehajtása
2022. áprilisi adatok szerint
Megjelent felhívások
Keret aránya a VP-hez képest
(2942,8 Mrd)

Állapot

db

Meghirdetett keretösszeg
(Mrd Ft)

Megjelent felhívás

104

3696,13

Ebből
Lezárt felhívás
Nyitott felhívás

76
20

3006,27
520,00

102,2 %
17,7%

Egységes kérelemmel benyújtandó

5

154,86

5,3%

Megjelent, de még nem nyitott pályázat

3

15,00

0,5%

Kötelezettségvállalás determinációval

97

2865,57

97,4 %

Kifizetés determinációval

80

1176,36

40,0 %

125,6%

A VP együttműködési
felhívásainak eredményei
Felhívás neve

Innovációs operatív csoportok
létrehozása és az innovatív projekt
megvalósításához szükséges
beruházás támogatása (EIP)
Együttműködések támogatása a rövid
ellátási láncok és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és
promóciójáért (REL)
Az öntözési közösségek
együttműködésének támogatása
(ÖNTÖK)
LEADER – Helyi akciócsoportok
együttműködési tevékenységeinek
előkészítése és megvalósítása

Beérkezett
kérelmek száma
db

Bent lévő igény
Mrd Ft

Támogatott
kérelmek
száma
db

Forráslekötés Mrd Ft

169

28,02

74

13,06

5,96

88

7,14

32

2,11

0,18

33

2,45

19

1,25

254

4,81

115

2,03 (5,52)

Kifizetett 2022.04.10-ig Mrd Ft

-

4,6

A VP jelenleg nyitott felhívásai

Felhívás neve

Kérelmek benyújtásának ideje

keretösszeg

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. november 7. – 2022. december
30.

99,57 Mrd Ft

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

2021.március 8. – 2022. december 31.

2,32 Mrd Ft

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

2022. február 14.- 2022. február 28., 15 000 eurónak megfelelő forint összeg,
valamint 2022. május 18. – 2022. május
egyösszegű átalány formájában,
31. között
keretösszeg 32,5 milliárd forint

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő
csatlakozásának támogatása

2020. március 2. – 2022. december 31.

2,52 Mrd Ft

2021. július 9. – 2023. július 31.

8,71 milliárd Ft

2023. január 2. – 2023. január 31.

17 Mrd Ft

2022. évi egységes kérelem benyújtási
időszakában

50 Mrd Ft

2022. május 16. – 2022. június 16.

5 Mrd Ft

Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási
és promóciós tevékenysége
A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
Kiskérődző állatjóléti támogatás

A VP jelenleg nyitott erdészeti
felhívásai

Felhívás neve

Kérelmek benyújtásának ideje

Keretösszeg

2022. évi egységes kérelem
benyújtási időszakában

40 Mrd Ft

2022. december 31-ig

115,37 Mrd Ft

2022. március 1. - 2022. december
31.

0,32 Mrd Ft

2022. december 31-ig

0,23 Mrd Ft

2022. évi egységes kérelem
benyújtási időszakában

3,50 Mrd Ft

2022. december 31-ig

8 Mrd Ft

2022. november .02. – 2022.
december 02.

2,13 Mrd Ft

Erdő-környezetvédelmi kifizetések

2022. március 1. – 2022. december
31.

10,56 Mrd Ft

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

2022. március 1. – 2022. december
31.

0,55 Mrd Ft

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2022. március 1. – 2022. december
31.

1,10 Mrd Ft

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
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
Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

•
•

Az öntözési közösségek együttműködésének
támogatása

Kérelmek benyújtásának ideje: 2021.március 8. – 2022. december 31.

Célja: A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását, gazdaságosabb megtérülését eredményezheti,
ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges
infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a
beruházások létrejöttének érdekében.
• A támogatás a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága fokozásának megvalósítását szolgálja olyan
együttműködések létrejöttével, amelyek hozzájárulnak az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez, ezáltal növelve a
mezőgazdasági termelés hatékonyságát és biztonságát.
• Támogatott tevékenység:
- Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
- Új öntözési beruházások előkészítése.
- Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét tevékenység megvalósítására támogatást igényelni.
• Kedvezményezettek: a felhívás kedvezményezettjei az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert öntözési
közösségek.
• Keretösszeg: 2,32 Mrd Ft
• Támogatási összeg és intenzitás: Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000
eurónak megfelelő forintösszeg.

További együttműködések támogatása
(lezárult felhívások)
➢ Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges
beruházás támogatása
Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek megvalósítása, amely az agrárgazdaság beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, rövid ellátási lánc, erdőgazdálkodás termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás
hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra.
Támogatott kérelmek száma
db

Forráslekötés Mrd Ft

74

13,06

Kifizetett 2022.04.10-ig Mrd Ft

5,96

➢ Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és
promóciójáért
Cél a rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a
mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós
tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése
segítségével.
Támogatott kérelmek száma
db

Forráslekötés Mrd Ft

32

2,11

Kifizetett 2022.04.10-ig Mrd Ft

0,18

LEADER program
LEADER PROGRAM
• 103 LEADER Helyi Akciócsoport (HACS)
• Eddig összesen 816 db megjelent helyi felhívás, de továbbiak meghirdetése várható. A helyi
felhívások az alábbi oldalon érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
• Források:
➢ 960 millió Ft előkészítési költség a HFS-ek (Helyi Fejlesztési Stratégia) elkészítésére
➢ 65,6 milliárd Ft fejlesztési forrás a LEADER HACS-ok által elkészített HFS-ekben
megfogalmazott intézkedések meghirdetésére
➢ 13,6 milliárd Ft a HACS-ok munkaszervezeteinek működési költségeit biztosítja
ORSZÁGOS
Fejlesztési forrás összege jelenleg (Ft)
Működési forrás összege jelenleg (Ft)
Beérkezett támogatási kérelmek
száma (db)*
Igényelt támogatási összeg (Ft)*

Támogatott kérelmek száma (db)*
Támogatás összege összesen (Ft)*

65 584 040 162
13 618 920 102
18 541
92 503 794 487
10 176
43 100 698 712

*2022.04.14-i adatok alapján

LEADER program
LEADER PROGRAM - Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
VP6-19.2.1 - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása – források:

Fejlesztési forrás összege jelenleg (Ft)
Működési forrás összege jelenleg (Ft)
Beérkezett támogatási kérelmek száma (db)*
Igényelt támogatási összeg (Ft)*
Támogatott kérelmek száma (db)*
Támogatás összege összesen (Ft)*

ORSZÁGOS

Alpokalja-Fertő táj
Vidékfejlesztési
Egyesület

65 584 040 162
13 618 920 102
18 541
92 503 794 487
10 176
43 100 698 712

643 373 727
133 651 790
177
771 891 541
106
406 730 228

*2022.04.14-i adatok alapján

Kiemelendő, hogy a HACS-ok munkaszervezetei fontos szerepet töltenek be a vidék, a vidéken élők
számára: a helyi szereplők részére folyamatosan információkat közvetítenek a Vidékfejlesztési Program,
továbbá más pályázati lehetőségekről, emellett segítik a kedvezményezetteket, ezáltal hozzájárulnak a
vidék felzárkóztatásához, az ott élők szociális és gazdasági helyzetének fellendítéséhez.

LEADER program
LEADER PROGRAM - Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
VP6-19.2.1 - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása - meghirdetett és tervezett helyi felhívások:
• Kultúrháló Komplex - Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása LEZÁRULT
• Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések
támogatásatámogatása - LEZÁRULT
• Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KOMPLEX kezdeményezések
támogatásatámogatása - LEZÁRULT
• Fecskeház programtámogatása - LEZÁRULT
• Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése
általtámogatása - LEZÁRULT
• Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel
rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztésetámogatása - LEZÁRULT
• Kultúrháló Kislépték - Térségi kulturális hálózatot erősítő, kisléptékű kezdeményezések
támogatásatámogatása - LEZÁRULT
• Helyi gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak fejlesztése által FELFÜGGESZTETT
• Turizmus- és gazdaságfejlesztési modellprogramok támogatása az Alpokalja-Fertő táj
térségében - NYITOTT
• Helyi fejlesztések támogatása – civil szervezetek számára – MEGJELENÉS: 2022. MÁJUSBAN

Vidékfejlesztés 2023-tól

• A Közvetlen Kifizetések (I. Pillér) és a Vidékfejlesztési Támogatások (II. Pillér)
egy közös tervben, a KAP Stratégiai Tervben kerül kialakításra.
• Megmaradt az agrár- és vidéki beruházások támogatási lehetőségének túlsúlya.
• Alapvetően nem változik meg a vidékfejlesztési támogatások struktúrája sem és
az intézkedések szabályai lényegesen rugalmasabbá váltak.
• A fiatal gazdáknak, valamint induló vidéki vállalkozásoknak adható támogatás
legfeljebb 100 ezer euróra emelkedik.
• A tagállamoknak 2021-től arra kell törekedniük, hogy a 2014-2020-as
időszakhoz képest erőteljesebb környezeti és éghajlati célkitűzést teljesítsenek.
• Az EMVA források legalább 5%-át LEADER-re, legalább 35%-át pedig
környezetvédelmi célkitűzésekre kellene fordítani.
• A magyar KAP Stratégiai Terv 2021. december 30-án benyújtásra került az
Európai Bizottság részére.
• Az Európai Uniós források mellet 80%-os mértékű nemzeti forrás kiegészítésre
kerül sor, ami a VP-ben nemzeti kiegészítő finanszírozás (top-up) keretében
valósul meg.
• A nagyobb forrással 2853 Mrd Ft-ra emelkedik a keretösszeg több lehetőséget
biztosít valamennyi agrárszektorban lévő szereplőnek.

Együttműködések támogatása a KAP Stratégiai
Tervben
•

Vidékfejlesztési támogatások kapcsán a tervek szerint a 2021-2027-es időszakban is támogatható marad
valamennyi a jelenlegi - 2014-2020-as időszakban - is alkalmazott intézkedésekből.
• Főbb együttműködési támogatási területek:
- Generációs megújulás, gazdaságátadási együttműködés.
- Vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása
- Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének együttműködés alapú támogatása
- Termelői csoportok, termelői szervezetek és szakmaközi szervezetek támogatása
- Együttműködések támogatása új OEM/OFJ/FJ/HKT létrehozására az EU-s minőségrendszerek keretében
- Együttműködések már létező minőségrendszer vagy bejegyzett OEM/OFJ/FJ/HKT esetén
- Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása
- Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenységének támogatása
- Vidékfejlesztési együttműködés a Rövid Ellátási Láncok fejlesztéséért
- Vidékfejlesztési együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztéséért
- Vidékfejlesztési együttműködés a térségi aktív-és ökoturisztikai fejlesztésért
- Vidékfejlesztési együttműködés a biomassza alapú gazdaság fejlesztéséért
- Vidékfejlesztési együttműködés a vadgazdálkodás területén
- Erdőgazdálkodás digitális szolgáltatásainak fejlesztése együttműködés alapján
- Vidékfejlesztési együttműködések a kistelepülések digitális átállásának támogatásért (okos falu)
- LEADER stratégiák elkészítése és végrehajtása
- Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés

LEADER támogatás a KAP Stratégiai Tervben
• Az EMVA források legalább 5%-át LEADER-re kell fordítani
tagállami szinten.
• A vidéki térségek és közösségek területileg kiegyensúlyozott
fejlesztésében jelentős szerepet vállaló, az ország térségeiben már
működő vagy megalakuló HACS-ok számára biztosít támogatást.
• A HACS-ok a Stratégiai Terv céljaihoz illeszkedő, a helyi
fejlesztési igényeknek megfelelő HFS-eket dolgoznak ki.
• Az Irányító Hatóság által jóváhagyott HFS-ben a HACS-ok olyan
fejlesztési célokat határoznak meg, amelyeket a térségi szereplők
valósítanak meg.
• A HFS tartalmazza a HACS rendelkezésére álló fejlesztési keret
összegét.
• A HACS maga is lehet az egyes támogatási területek jogosultja, és
végrehajthat intézkedéseket a stratégiával összhangban.

Vidékfejlesztési együttműködések
• Társadalmi vállalkozások fejlesztése: a társadalmi és
környezeti szemléletformálás érdekében működő kooperatív
gazdálkodási forma támogatása.
• Térségi aktív-és ökoturisztika fejlesztése: mezőgazdasági
termelők, gazdák, tanyagazdák és egyéb helyi szereplők (pl.:
helyi turisztikai szolgáltatók) között agrár-, aktív- és
ökoturisztikai együttműködések ösztönzése.
• Biomassza alapú gazdaság fejlesztése: lokális eredetű
biomassza-alapanyagot előállító agrárgazdálkodók és helyi
közszolgáltatást nyújtók együttműködése
• Kistelepülések digitális átállásának támogatása (okos
falu): települések és térségek felzárkóztatásának támogatása
digitális eszközök segítségével.

Minőségrendszerek, minőségbiztosítási
rendszerek és gazdaságátadás támogatása

• Továbbra is támogatható marad a csatlakozás, valamint
a promóció.
• Együttműködési alapon, projektenként maximum 500
000 EUR tervezett forrással.
• Új elem a minőségbiztosítási és minőségirányítási
rendszerek támogatása.
• Új elem az EU által elismert és önkéntes
minőségrendszerek létrehozásának támogatása.
• Generációváltás: A gazdaságátadás ösztönözése, a
gazdaság átadójának támogatásával, aki együttműködik
egy átvevővel.

Termelői csoportosulások és Rövid Ellátási
Láncok és innováció támogatása
• Termelői csoportok, termelői szervezetek továbbra is támogathatóak
lesznek.
• Termelői csoportok,- és szövetkezetek esetén a támogatás
együttműködés alapú.
• Továbbra is támogatható lesz a Rövid Ellátási Láncok együttműködés
alapú támogatása.
• Az egy projektre adható maximális támogatási összeg REL-ek
esetében maximum 500 000 EUR.
• EIP célja az innováció ösztönzése és az ismeretátadás javítása
innovációval, mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással,
élelmiszeriparral, vidékfejlesztéssel, kutatással, szaktanácsadással
foglalkozó különféle szereplők együttműködésével.

Környezeti együttműködések
• Vadgazdálkodási együttműködés: Mezőgazdasági termelők és
erdőgazdálkodók és a területileg illetések vadászatra jogosultak
együttműködései, a vadon élő állatfajokkal történő együttélésből
adódó konfliktusok megelőzése és mérséklése érdekében.
• Öntözési közösségek támogatása: a mezőgazdasági termelés
hatékonyságának és biztonságának növelése, valamint az öntözéses
gazdálkodás elterjesztése.
• Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének
támogatása: erdőgazdálkodók és szakértő állami szervezetek
összefogása korszerű, fenntarthatóságot elősegítő, az erdőtüzek
megelőzésének és hatásának mérséklésének érdekében.
• Erdőgazdálkodás digitális szolgáltatásainak fejlesztése: az
erdőgazdálkodók összességét érintő digitalizációs szolgáltatásfejlesztés.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Agrárminisztérium
Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes
Államtitkárság
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