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Nem mezőgazdasági

tevékenységek fejlesztése

Alapvető célok

• Vidéki gazdaság diverzifikálása.

• Helyi, kisléptékű infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése.

• Helyi együttműködések ösztönzése, térségi 

igények kielégítésének előmozdítása. 
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Kiknek szól?
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Vidéki térségekben működő :  

• mezőgazdasági termelőnek minősülő 

mikrovállalkozásoknak,

• őstermelőknek.

A támogatás mértéke

• A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 

tervezett keretösszeg: 35,94  milliárd forint.

• A felhívás feltételeinek megfelelő projekt  maximum 160 000 

eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesülhet a rendelkezésre álló forrás erejéig.



A támogatási intenzitás mértéke
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A támogatás 

maximális 

összege

Maximális

támogatási

intenzitás

Maximális

támogatási

intenzitás

Maximális

támogatási

intenzitás

Maximális

támogatási

intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) 

Korm. rendelet 

szerinti kategóriába 

tartozó járásban 

lévő település

nem besorolt kedvezményezett fejlesztendő

komplex 

programmal 

fejlesztendő

160.000 

euró*
50% 60% 70% 70%
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*Maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg (a 2017. január elsejei 

EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 49.572.800 forint).
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Önállóan támogatható 

tevékenységek*
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Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások  létesítése, 

fejlesztése:

- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése 

esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell  a 4 

napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal.

Egyéb szálláshely esetében: 

- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése 

támogatható;

- amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó 

fejlesztés támogatható.

*Legalább egy beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett

tevékenységek nem kapcsolódhatnak elődleges mezőgazdasági termeléshez.
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Önállóan támogatható 

tevékenységek*
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A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő 

nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és 

technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy 

továbbfejlesztéséhez szükséges:

• műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése,

• interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, 

• árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése. 

Kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket 

árusító bolt, mozgó bolt.

*Legalább egy beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett

tevékenységek nem kapcsolódhatnak elődleges mezőgazdasági termeléshez.
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Önállóan nem támogatható 

tevékenységek
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• Ingatlan vásárlása;

• az önállóan támogatható tevékenységek szálláshelyekhez 

kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez  

szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező  

helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése);

• komplex, projekt-arányos akadálymentesítés;  

• projekt előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek.
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Önállóan nem támogatható 

tevékenységek
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• Az aktív turizmus  és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás 

kialakítása és fejlesztése;

• megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a 

projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, 

használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes 

kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, 

biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus 

energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
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Az elszámolható költségek 

mértékére, illetve arányára 

vonatkozó elvárások
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Költségtípus
Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%)

Általános költségek és immateriális javak költségei 5.5. fejezet 1. 3. 4.

és 5. alpontjai) 5%

ebből:

 közbeszerzési eljárások lefolytatása (5.5/1.6. pontja)

 műszaki ellenőri szolgáltatás (5.5/3.1. pontja)

 tájékoztatás, nyilvánosság (5.5/3.2. pontja) 

 könyvvizsgálat (5.5/3.3. pontja)

 projektmenedzsment (5.5/4. pontja)

1%

1 %

0,5 %

0,5%

2,5%

 Ingatlan vásárlás (5.5/ 2.1. pontja) 2%
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Nem támogatható 

tevékenységek

a) mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;

b) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében 
szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására 
és a  kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések 
(továbbiakban  Annex I terméklistát a felhívás 2. számú melléklete 
tartalmazza);

c) exporttal kapcsolatos tevékenységek, ha az az exportált 
mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez 
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódnak;

d) az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek;

e) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 
végző vállalkozások számára teherszállító  járművek megvásárlása; 

f) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, 
erőgép beszerzése. 
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