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Termelők és agrárvállalkozások
pályázati lehetőségei
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Az „Európai Unió” című mellékletet az Enterprise Europe Network
vállakozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodája működteti

A nemzetközi növekedés
és az innováció szakértője

Enterprise Europe Network
V á l l a l k o z á s f e j l e s z t é s i  h á l ó z a t

HUNGARY

KÉRDEZZEN SZAKÉRTŐNKTŐL
TISZTELT OLVASÓ!
Jelen visszajelző lap segítségével kérjük adja meg adatait, és az Önt érdeklő témákat, 
hogy a témakörben jártas kollégánk felvegye Önnel a kapcsolatot. Szolgáltatásunk térítésmentes.

Vállalkozás neve:

Kapcsolattartó:

Telefonszám:

E-mail cím:

Postacím:

Kérjük, fogalmazza meg kérdését:

Tanácsadás: 

Témakörök:

Kedvezményes kamatozású hitelek

Hazai és nemzetközi pályázati források

Nemzetközi üzleti partnerkeresés

Nemzetközi projektpartner-keresés

Cím: Enterprise Europe Network – PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány, 4400 Nyíregyháza, Luther u. 16.
Telefon: 42/799-150, E-mail: primomeu@chello.hu
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Az „Európai Unió” című mellékletet az Enterprise Europe Network
vállakozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodája működteti

HUNGARY

Enterprise Europe Network
Európai üzleti partnerközvetítés

Bővíteni kívánja üzletfeleinek körét?
Kipróbálná versenyképességét külföldi piacokon?

Lépjen kapcsolatba az Enterprise Europe Network nyíregyházi irodájával, hogy üzleti ajánlata, ajánlatkérése 
díjmentesen eljuthasson a világ számos pontjára! Igény esetén on-line üzleti partnerkeresés. 
Valamennyi ajánlat, ajánlatkérés bekerül az Enterprise Europe Network hálózatába, ezáltal a világ mintegy 60 
országában, 6000 vállalkozásfejlesztési szervezet adatbázisába. További információ: a +36-42/799-150 illetve a +36-
42/799-140 telefonszámon, vagy e-mailben a primomeu@chello.hu címen.

Aktuális külföldi üzleti ajánlatok az Enterprise Europe Network üzleti partnerközvetítő rendszeréből:

TOUR D’EUROPE, PALERMO

2017. április 7.
Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Tour d’Europe, amelynek 2017-ben Palermo, Szicília ad otthont. Remek esély ez a nemzetközi 
élelmiszeripari termelőknek és gyártóknak, hogy a termékeik iránt érdeklődő olasz vásárlókkal kapcsolatba kerüljenek, így tovább 
fejleszthessék és növelhessék vállalkozásukat.

Üzletember-találkozók az Enterprise Europe Network szervezésében:
Az Enterprise Europe Network üzletfejlesztési szolgáltatásai közül a legsokrétűbb partnerkeresési lehetőség a nemzetközi szakmai kiállításokon 
való megjelenés és az ahhoz kapcsolódó üzletember-találkozókon való térítésmentes részvétel. Az előzetes regisztráció eredményeként a 
vállalkozók, valóban saját tevékenységüknek, igényeiknek megfelelő partnerekkel tárgyalhatnak, és alakíthatnak ki új üzleti kapcsolatokat.  
Az alábbi rendezvényeket ajánljuk az agrárvállalkozások figyelmébe, érdeklődése esetén várjuk szíves megkeresését elérhetőségeinken.  
(email: primomeu@chello.hu; tel: 42/799-150 vagy 42/799-140) 

MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2017

2017. május 9. 
A Murcia Food üzletember találkozó 2017-ben nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre. A rendezvény keretein belül számos agrofood 
szektorban tevékenykedő cég képviselteti magát Európa különböző országaiból. Az esemény kiváló lehetőséget nyújt kétoldalú tárgyalások 
lebonyolítására, technológiai együttműködési megállapodások kötésére.

Természetes gyümölcs- és zöldséglevek gyártóit keresi egy lengyel vállalkozás. A családi kisvállalkozás, amely természetes gyümölcs- 
és zöldséglevek előállításával foglalkozik, kereskedők iránt érdeklődik, illetve felajánlja szolgáltatásait. Forgalmazási és gyártási 
együttműködésben is érdekeltek. Világszerte keresnek új partnereket. 
Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BOPL20161109001

Francia szarvasgomba termesztő új partnereket keres forgalmazási és kereskedelmi együttműködés céljából. A cég 13 éve foglalkozik 
szarvasgomba termesztéssel, a gasztronómia területén tevékenykedik és új európai partnerek iránt érdeklődik, hogy termékeit külpiacon 
képviseljék. A kínált termékek a következők: Périgordi fekete szarvasgomba, Alba fehér szarvasgomba, nyári szarvasgomba, burgundi 
szarvasgomba. A gombák frissen, fagyasztva, üvegben vagy konzervdobozban értékesíti. 
Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BOFR20160222001

Macedón snack gyártó cég új partnerek iránt érdeklődik forgalmazási együttműködés céljából. A vállalat fő területe a különböző snack 
termékek gyártása. Portfóliójukban szerepel több féle chips, popcorn, földimogyoró, pellet snack és extrudált kukoricapehely. Több 
országban is jelen vannak már, többek között Albániában, Horvátországban, Romániában, stb. A cég további külföldi partnereket keres. 
Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BOMK20161013002

Lengyel élelmiszeripari vállalat bio alapanyagok beszállítóit keresi. A cég bioélelmiszerek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. 
Kizárólag jó minőségű alapanyagokkal dolgoznak, amelyek transzzsír, allergén és tartósítószer mentesek. A következő termékek iránt 
érdeklődnek: liszt, gabona, diófélék, természetes édesítőszerek, szárított gyümölcsök, stb. A cég közvetlenül termelőkkel kíván hosszú távú 
partneri kapcsolatot kialakítani. Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BRPL20151209001
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ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE  
(VP2-4.1.1.1-16)

Támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében támogatás kizárólag 
az alábbi állatfajok tartásához kapcsoló-
dó projektekhez nyújtható: lófélék (ló, 
szamár, öszvér), húshasznosítású galamb, 
strucc, emu, fürj, nyúl, méh, csincsilla.

A. A versenyképesség javítása érdekében épí-
téssel járó technológiák, valamint az állat-
tartáshoz szükséges gépek beszerzésének 
támogatása. 

1. Építéssel járó állattartási technológia ki-
alakítása.

a. Az állategészségügyhöz, a takarmányo-
záshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, 
valamint az előállított termék és a ta-
karmány kezelésére, tárolására szolgáló 
építéssel járó technológiák beszerzése 
és fejlesztése. 

b. Állattartó telepi épületek, létesítmé-
nyek építése, kialakítása, bővítése. 

2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcso-
lódó eszközök, gépek beszerzése. Takar-
mány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és 
kezelés gépei, az állathigiénia biztosításá-
hoz szükséges gépek, állati termékek te-
lepszintű kezelésének eszközei és gépei. 

B. Az állattartó gazdaságokban az energiafel-
használás csökkentése, az erőforrás-ha-
tékonyság javítása. Épületenergetikai, 
épületgépészeti és energiaellátást érintő 
korszerűsítések, felújítások, valamint a 
megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák alkalmazása. 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó 
tevékenységek. 

• hőtechnikai adottságainak javítása, hő-
veszteségének csökkentése; 

• fűtési, hűtési és használati meleg víz 
rendszereinek korszerűsítése; 

• Világítási rendszerek korszerűsítése;
• Beépített technológiai berendezések 

korszerűsítése. 
2. Megújuló energiaforrást hasznosító tech-

nológiák alkalmazása. Fűtési/hűtési ener-
giaigény, használati meleg víz igény, villa-
mos energia igény részbeni vagy teljes 
kielégítése megújuló energiaforrásból. 
(napkollektorok alkalmazása, biomassza 
alapú és hőszivattyús rendszerek tele-
pítése, geotermikus energia használata, 
biogáz termelés, napelemes rendszer ki-
alakítása, szélenergia felhasználása)

Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: egyéni projekt esetén 
maximum 100 millió forint, kollektív pro-
jekt esetén maximum 200 millió forint.

Támogatás mértéke:
- Közép-magyarországi régióban max: 

40%
- Nem közép-magyarországi régióban 

max: 50%
- A fiatal mezőgazdasági termelő által 

végrehajtott projektek 10 százalék-
ponttal megemelt támogatási inten-
zitásra jogosultak.

- A kollektív módon végrehajtott pro-
jektek 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitásra jogosultak.

A TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁ-
SÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS 
(VP3-14.1.1.-16)

Jelen Felhívás az állattartás fejlesztését 
célozza meg azáltal, hogy az állatok javát 
szolgáló szigorú higiéniai és takarmányo-
zási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók
A támogatást igénylő által tartott nőiva-
rú, tejtermelő szarvasmarhák után 5 éven 
keresztül gazdálkodási évente állategysé-
genként meghatározott mértékű támoga-
tás vehető igénybe.
- A támogatás alaptámogatásból és ki-

egészítő támogatásokból áll.

- Kiegészítő támogatás kizárólag az 
alaptámogatással együtt igényelhe-
tő.

- Az alaptámogatáshoz a kiegészítő 
támogatások egymástól függetlenül 
igényelhetők, azonban a kiegészítő 
támogatások igénybevétele nem 
kötelező.

- A minimálisan támogatható ál-
latlétszám 2 állategységnek 
megfelelő támogatható állat- 
egyed.

Támogatás összege: 
A) Alaptámogatás

A Vidékfejlesztési Program 2020
mezőgazdasági termelők és vállalkozások

számára elérhető forrásai

Kötelezettség- 
vállalás

Eurónak  
megfelelő FT 
összeg/ÁE/év

Állatsűrűségre 
vonatkozó 
kötelezettség:

- tehenek esetében 79

- üszők és borjak 
esetében 25

Gondozói felügyelet-
re vonatkozó kötele-
zettség

5

Fejési technológiára 
és preventív beavat-
kozásokra vonatkozó 
kötelezettség

4
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B) Kiegészítő támogatás 

A tranzakciós költségek megtérítésének 
mértéke 3 eurónak megfelelő forintösz-
szeg/ÁE/év átalányköltség

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTET-
VÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖN-
TÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉ-
GÉVEL (VP-2-4.1.3.2.-16)

Támogatható tevékenységek:
- Új ültetvények telepítése, valamint 

a meglévő ültetvények felújítása, 
korszerűsítése, fajta-váltás, 
művelésmód-váltás.

- A 12 évnél nem öregebb (meglévő 
öntözőrendszerrel nem rendelke-
ző), vagy új, vagy cserélt ültetvé-
nyekben kiépített öntözőrendszer 
vízellátását biztosító a vízvisszatar-
tás létesítményeinek támogatása 
fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 
biztosításával, ezen belül víztározók 
létesítésének támogatása közepes 
nagyságú tározók kialakítása révén, 
amelyek mérete már megengedi, 
hogy öntözővíz kivétel is lehetséges 
legyen.

- 12 évnél nem öregebb (meglévő ön-
tözőrendszerrel nem 8 rendelkező), 
vagy új, vagy cserélt ültetvényekben 
kiépített öntözőrendszer vízellátását 
biztosító öntözővíz-szolgáltató mű-
vek létrehozása.

- A telepítéstől számított 12 évnél 
nem öregebb, vagy új, vagy cserélt 
ültetvények víztakarékos öntözési 
infrastruktúrájának és kapcsolódó 
műtárgyainak kiépítése;  

- A telepítéstől számított 12 évnél 
nem öregebb, vagy új vagy cserélt 
ültetvények energiatakarékos ön-
tözési technológiák beszerzésének 
támogatása, öntözőberendezések 
energiafelhasználás hatékonyságá-
nak javítása.

Támogatás összege, mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: egyéni projekt esetén 
maximum 75 millió Ft, kollektív projekt 
esetén maximum 150 millió Ft.
- Közép-magyarországi régióban max: 

40%
- Nem közép-magyarországi régióban 

max: 50%
- A fiatal mezőgazdasági termelő által 

végrehajtott projektek 10 százalék-
ponttal megemelt támogatási inten-
zitásra jogosultak.

- A kollektív módon végrehajtott pro-
jektek 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitásra jogosultak.

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - KERTÉ-
SZETI GÉPBESZERZÉS TÁMOGATÁSA 
(VP2-4.1.3.5-16)

Támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás keretében támogatás kizá-
rólag kertészeti tevékenységhez kapcso-
lódó projektekhez nyújtható
Célja a kertészeti ágazatban tevékeny-
kedők versenyképességének fokozása, 
a kertészeti ágazat hozzáadott érték 
termelésének növelése új, innovatív és 
környezetbarát kertészeti technológiák 
és termesztési módok elterjesztésének 
támogatása révén.

- Versenyképesség javítása érdekében, 
építéssel nem járó kertészeti eszköz 
beszerzése.

- Kertészeti ágazathoz kapcsolódó 
erőgépek, munkagépek beszerzésén.

Támogatás mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: egyéni projekt esetén 
maximum 10 millió Ft, kollektív projekt 
esetén maximum 20 millió Ft.
Támogatási kérelem benyújtására kollek-
tív beruházás keretében, illetve konzorci-
umi formában is van lehetőség.
- Közép-magyarországi régióban max: 

40%

- Nem közép-magyarországi régióban 
max: 50%

- A fiatal mezőgazdasági termelő által 
végrehajtott projektek 10 százalék-
ponttal megemelt támogatási inten-
zitásra jogosultak.

- A kollektív módon végrehajtott pro-
jektek 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitásra jogosultak

A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERME-
LŐK SZÁMÁRA NYÚJTOTT INDULÓ TÁ-
MOGATÁS (VP2-6.1.1-16)

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági 
termelők gazdaságalapításának támoga-
tása, ezzel együtt a birtokstruktúra átala-
kításának előmozdítása, a mezőgazdasági 
munkaerő korstruktúrájának javítása, a 
vidék népességmegtartó képességének 
növelése és a mezőgazdasági tevékeny-
ség hosszú távú megtartása
- Újonnan létrehozott mező-

gazdasági vállalkozás támo-gatása
- Az állattenyésztésben és a kertészet-

ben tevékenykedni kívánó fiatalok 
támogatását.

- A kedvezményezett köteles a gazda-
ságot személyes közreműködéssel 
vezetni.

Támogatás összege, mértéke:
A felhívás keretében 40 000 eurónak 
megfelelő forintösszeg igényelhető, 
egyösszegű átalány formában, két rész-
letben, 5 évre nyújtva:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásá-
val a támogatás a teljes összeg 75%-a,

b) a támogatási összeg fennmaradó 
25%-a a felhívás szerinti- és az üz-
leti tervben vállalt kötelezettségek 
teljesítésének függvényében, legko-
rábban az első igényléstől számított 
36 hónap elteltével, de legkésőbb 
a működési időszak megkezdésétől 
számított 54. hónap utolsó napjáig 
tervezhető és igényelhető.

Kedvezményezettek köre:
Természetes személy, aki abban az esetben 
jogosult támogatásra, amennyiben együt-
tesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

a) Főtevékenységként mezőgazdasági 
tevékenységet folytató egyéni vál-
lalkozó, aki a mezőgazdasági tevé-
kenységet egyéni vállalkozóként a 
támogatási kérelem benyújtásától 
számított 12 hónapnál nem régeb-
ben folytatja. 

Kötelezettség- 
vállalás

Eurónak  
megfelelő FT 
összeg/ÁE/év

Természetes körül-
mények biztosítására 12

Takarmányozásra 
vonatkozó kötelezett-
ségek

20
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b) A támogatási kérelem benyújtá-
sakor legalább 18 és legfeljebb 40 
éves. 

c) Államilag elismert mezőgazdasági 
jellegű szakismerettel rendelkezik. 

d) A támogatási kérelem benyújtása-
kor legalább 6 000, de legfeljebb 
25 000 STÉ értékű termelési po-
tenciállal rendelkezik.

MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJ-
LESZTÉSE (VP2-6.3.1-16)

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kis- 
üzemek fejlesztését célzó tevékenységek 
támogatása. A támogatás különösen az 
adottságaik és ambícióik alapján fejlő-
dőképes kisméretű mezőgazdasági ter-
melők jövedelemszerzését és stabilitását 
segíti elő.

Támogatható tevékenységek:
A támogatást igénylő az üzleti tervben 
vállalja, hogy, legfeljebb négy éves idő-
szak elteltével a mezőgazdasági termelő 
tevékenységből származó üzemmérete 
meghaladja a 6000 eurót, vagy a mező-
gazdasági termelésből és Annex 1 termék 
feldolgozási tevékenységből származó 
értékesítés nettó árbevétele meghaladja 
a 6000 eurót.

Támogatást igénylők köre: 
Főállású őstermelő, vagy mikrovállalko-
zásnak és mezőgazdasági termelőnek 
minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy 
szociális szövetkezet: mezőgazdasági ter-
melés értéke eléri a 3000 euro STÉ érté-

ket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ 
értéket. A felhívásra pályázni konzorcium 
formájában nincs lehetőség.

A támogatás mértéke, összege
1) Egyösszegű átalány formájában, 

két részletben, nyújtható, 100%-os 
intenzitású támogatás. 

2) Igényelhető támogatás: 15 000 euró-
nak megfelelő forintösszeg 5 évre. 

3) Az első kifizetési kérelem benyújtás 
alkalmával a támogatás a teljes ösz-
szeg 75%-a. 

4) A fennmaradó 25% támogatási ösz-
szeg igénylés az üzleti terv teljesítése 
előrehaladásának függvényében, leg-
korábban az első igényléstől számított 
36 hónap elteltével tervezhető és igé-
nyelhető.

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉK-
NÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS- HATÉ-
KONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FEL-
DOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15)

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 
besorolás szerinti - mezőgazdasági ter-
melőnek nem minősülő mikro- és kis-
vállalkozás esetén kizárólag az Európai 
Unióról szóló Szerződés 1. számú mel-
lékletében szereplő mezőgazdasági ter-
mékek (továbbiakban: Annex I. termék) 
előállítására vonatkozó – tevékenysé-
gekhez kapcsolódó, élelmiszeripari fel-
dolgozást szolgáló projektek támogat-
hatóak.

Támogatható tevékenységek:
A) A mezőgazdasági termékek értéknöve-

lése, a piacra jutást elősegítő technoló-
giai fejlesztést célzó beruházások támo-
gatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati 
hatékonyságának növelése érdekében. 
Az adott célterülethez azok a tevékeny-
ségek tartoznak, amelyek során a fej-
lesztések a következő célok megvalósu-
lását szolgálják: 

- magasabb hozzáadott értékű termékek 
előállítása; 

- versenyképesebb vállalati, termelési 
és termékstruktúra kialakítása, opti-
malizálása, valamint a piacra jutás elő-
segítése; 

- piaci keresletre és/vagy termékpálya 
együttműködésre alapozott kapacitás 
kialakítása és bővítése, 

- valamint a vidéki területeken a foglal-
koztatás bővítése. 

 ˗ Termeléshez kapcsolódó új eszközök, 
gépek beszerzése, új technológiai rend-
szerek és kapacitások kialakítása; 

 ˗  Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktáro-
záshoz és/vagy csomagoláshoz kapcso-
lódó új eszköz beszerzése; 

 ˗  A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a 
belső nyilvántartási-, és a vállalati info-
kommunikációs rendszerekhez kapcso-
lódó informatikai eszközök és szoftve-
rek beszerzése; 
 ˗  A célterülethez tartozó tevékenységet 
szolgáló épületek, építmények kivite-
lezése.

B) A mezőgazdasági termékek értéknö-
velésével összefüggő, a környezeti erő-
forráshatékonyságot célzó fejlesztések 
támogatása. Anyag-, energia- víztaka-
rékos, valamint a környezetterhelést 
egyéb módon csökkentő feldolgozási 
technológiák és működési módszerek 
bevezetése. Energiahatékonyság javítá-
sára vonatkozó tevékenységek, megúju-
ló energiával működő technológiák. 
1. Energiahatékonyság javítására vonat-

kozó tevékenységek.
2. Egyéb környezetterhelést csökkentő 

tevékenységek.
3. Megújuló energiaforrást hasznosító 

technológiák alkalmazása.
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Támogatás mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege vonatkozásában egyéni 
beruházás esetén maximum 500 millió 
Ft, kollektív beruházás esetén maximum 
1,5 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke kö-
zép-magyarországi régióban az összes 
elszámolható költség 40%-a, a nem kö-
zép-magyarországi régióban az összes el-
számolható költség 50%-a.

BORÁSZAT TERMÉKFEJLESZTÉSÉNEK 
ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK 
TÁMOGATÁSA (VP3-4.2.2-16)

Támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (sző-
lőbor termelése) besorolás szerinti, az 
Európai Unióról szóló Szerződés 1. szá-
mú mellékletében szereplő mezőgazda-
sági terméknek (a továbbiakban: Annex 
I. termék) minősülő (2204, 2209, 2307, 
2308 KN kód szerinti) borászati termékek 
előállítására, kiszerelésére és tárolására 
vonatkozó projektek támogathatóak az 
alábbi célterületi bontásban: 

A) Borászati gépek, technológiai beren-
dezések beszerzése, építéssel járó fejlesz-
tési beruházások.
- Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, 

bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, 
kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és 
kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, 
gépek beszerzése, új technológiai rend-
szerek kialakítása, meglévő gépek, be-
rendezések korszerűsítése, hatékonyabb 
berendezésre való váltása. 

- A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a 
borászati technológiához kapcsolódó 
üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/
vagy anyagtovábbításhoz és/vagy 
raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz 
kapcsolódó új eszköz beszerzése. 

-  A fenti tevékenységet szolgáló épületek, 
építmények létesítése.

B) A borászati termékek értéknövelésével 
összefüggő, a környezeti erőforrás- ha-
tékonyságot célzó fejlesztések támo-
gatása. Anyag-, energia- víztakarékos, 
valamint a környezetterhelést egyéb 
módon csökkentő feldolgozási techno-
lógiák és működési módszerek beve-
zetése. Energiahatékonyság javítására 
vonatkozó tevékenységek, megújuló 
energiával működő technológiák. 

1. Energiahatékonyság javítására vonat-
kozó tevékenységek.

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő 
tevékenységek.

3. Megújuló energiaforrást hasznosító 
technológiák alkalmazása.

Támogatás összege, mértéke: 
Az igényelhető vissza nem térítendő támo-
gatás összege maximum 200 millió Ft. 
A támogatás maximális mértéke Közép-ma-
gyarországi régióban max: 40%, nem kö-
zép-magyarországi régióban max: 50%

ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ÉS IDŐJÁRÁSI KOCKÁZATOK MEG-
ELŐZÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁSOK 
TÁMOGATÁSA (VP3-5.1.1.1-16)

Támogatható tevékenységek:
A jégesőkár megelőzésére szolgáló beru-
házások támogatása.
- jégesőkár megelőzését szolgáló 
eszköz, berendezés, technológia beszer-
zése és telepítése (különösen az adott 
technológiához szükséges támrendszer 
kialakítása, jégháló beszerzése, telepí-
tése).
Mezőgazdasági esőkár megelőzésére 
szolgáló beruházások támogatása.
- esőkár megelőzését szolgáló 
technológia beszerzése és telepítése (kü-
lönösen az adott technológiához szüksé-
ges támrendszer kialakítása, fólia beszer-
zése, telepítése).
Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló be-
ruházások támogatása.
- tavaszi fagykár megelőzését 
szolgáló eszköz, berendezés, technológia 
beszerzése és telepítése (különösen füs-
tölő, ködképző berendezés-, légkeverő, 
valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, 
telepítése.

Önállóan nem támogatható tevékenység: 
Vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek 
beszerzése (kerítés, kamerarendszer, tá-
roló konténer), kockázatmegelőző beru-
házásokhoz szükséges épület, építmény 
építése

Támogatás mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: egyéni projekt esetén 
maximum 20 millió forint, kollektív pro-
jekt esetén maximum 100 millió forint.
- Egyéni projekt esetén: 60%
- Kollektív módon végrehajtott projekt 

esetén: 80 %

ÉLŐHELYFEJLESZTÉSI CÉLÚ NEM 
TERMELŐ BERUHÁZÁSOK (VP4-4.4.1-16)

A támogatás igénybevételére aktív mező-
gazdasági termelő jogosult. A legkisebb 
támogatható mezőgazdasági tábla méret 
legalább 0,25 ha. 

Támogatás mind a négy célterület eseté-
ben kizárólag támogatásra jogosult szán-
tó hasznosítású területre igényelhető.
A felhívás értelmében, vissza nem térí-
tendő támogatás vehető igénybe az aláb-
bi négy célterület valamelyikéhez tartozó 
műveletek megvalósítására:
A) célterület – Tartós zöldugar létesítése 

szántóterületeken 
B) célterület – Gyeptelepítés 
C) célterület – Sövény telepítése mező-

gazdasági táblák szegélyein 
D) célterület – Méhlegelő növénykultúra 

létesítése szántóterületeken

Támogatás mértéke: 
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: 
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A) Célterületen: 400 eurónak megfelelő 
forint összeg/ha; 
B) Célterületen: 400 eurónak megfelelő 
forint összeg/ha; 
C) Célterületen: 400 eurónak megfelelő 
forint összeg/100 folyóméter; 
D) Célterületen: 400 eurónak megfelelő 
forint összeg/ha.

VÍZVÉDELMI CÉLÚ NEM TERMELŐ BE-
RUHÁZÁSOK: LÉTESÍTMÉNYEK KIALA-
KÍTÁSA, FEJLESZTÉSE (VP4-4.4.2.1-16)

Támogatható tevékenységek:
- Területi vízvisszatartást szolgáló vízi 

létesítmények kialakítása, fejleszté-
se, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra 
alkalmas területeken.

- Erózió elleni védelmet biztosító lé-
tesítmények kialakítása, fejlesztése 
(terasz, sánc, padka, bakhát, stb.).

A kialakított beruházások célja az eróziós 
károk megelőzése, csökkentése.

Támogatás mértéke: 
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege projektenként: maxi-
mum 810 000 eurónak megfelelő forint 
összeg. A támogatás mértéke 90 %.

VÍZVÉDELMI CÉLÚ NEM TERMELŐ BE-
RUHÁZÁSOK: VÍZVÉDELMI ÉS VIZES 
ÉLŐHELY LÉTREHOZÁSA, FEJLESZTÉSE 
(VP4-4.4.2.2-16)

Támogatható tevékenységek:
I. Partmenti vízvédelmi pufferzóna ki-

alakítása, fejlesztése
- Gyeptelepítés időszakos vagy állandó 

vízfolyás, állóvíz partján lévő, a „Vízvé-
delmi sáv” megnevezésű MePAR fed-
vénnyel szomszédos szántó művelésű 
területen, a fedvény szántóval határos 
oldalától, illetve - amennyiben a szántó 
a vízfolyás, állóvíz partjával határos - a 
vízfolyás, állóvíz partjától számított mi-
nimum 40,00 m szélességben, az 1. szá-
mú mellékletben meghatározott hazai 
pázsitfűfajokból álló gyepkeverékből.

II. Vizes élőhelyek kialakítása
- Vizes élőhelyek kialakítása szántó vagy 

gyep művelésű területeken, nyílt víz-
felületű vagy időszakosan jelenlévő, 
vizenyős, mocsaras, part menti vegetá-
cióval szegélyezetten, amely magában 
foglalja a parti sávot és a pufferzónát is.

Támogatás mértéke: 
A támogatási összegek a választott célte-
rületek szerint kerülnek megállapításra: 
I. célterület esetén 400 eurónak megfe-

lelő forintösszeg/ha,
II. célterület esetén 400 eurónak megfe-

lelő forintösszeg/ha. 
A legkisebb méretű támogatható terület: 
0,25 ha összefüggő terület.

NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉ-
GEK BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE 
IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGA-
TÁSA (VP6-6.4.1-16)

Támogatható tevékenységek:
A támogatás célja a mezőgazdasági terme-
lőnek nem minősülő vidéki térségekben 
működő mikrovállalkozások és mikrovál-
lalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági 
termelők induló vagy már működő nem 
mezőgazdasági tevékenységeinek tovább-
fejlesztése, a több lábon állás érdekében
Legalább egy beruházás megvalósítása - 
pl: épület, építmény létesítése, fejleszté-
se, új gép, berendezés vásárlása
- falusi turisztikai attrakciók és szolgál-

tatások (pl. szállás, vendéglátás) to-
vábbfejlesztése,

- nem mezőgazdasági termék- , szol-
gáltatás- és technológiafejlesztés, a 
tevékenység elindításához szükséges 
műhely vagy bemutató tér fejleszté-
se, interaktív bemutatók tartásához 
szükséges fejlesztések, árusító he-
lyek/csatornák kialakítása, fejleszté-
se (kivéve kizárólag mezőgazdasági 
és Annex 1 feldolgozott termékeket 
árusító bolt, mozgó bolt).

Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt 
Üdülő Körzet területén valósul meg, 
egyéb szálláshelyhez kapcsolódó ingatlan 
építése vagy fejlesztése, valamint új gé-
pek és berendezések vásárlása, az adott 
eszköz piaci értékének erejéig.

Támogatás összege, mértéke: 
Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege: maximum 160.000 
eurónak megfelelő forintösszeg.
A támogatás maximális mértéke a projekt 
megvalósulási helye szerinti település(ek)
től függően: 50 – 60 – 70 %.

További pályázatok:
- Natura 2000 mezőgazdasági területek-

nek nyújtott kompenzációs kifizetések 
(VP4-12.1.1.-16)

- Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott 
kompenzációs kifizetések (VP4-12.2.1.-16)

- Ritka és veszélyeztetett növényfaj-
ták genetikai erőforrásainak és mik-
roorganizmusok ex situ megőrzése                               
(VP-4-10.2.2.-15)

- A védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták geneti-
kai állományának in situ megőrzése                              
(VP-4-10.2.1.-15)

- Kompenzációs kifizetések természe-
ti hátránnyal érintett területeken           
(VP4-13.2.1.-16)

- Erdősítés támogatása (VP5- 8.1.1-16)
- Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 

(VP5-8.2.1-16)

Forrás: palyazat.gov.hu
A pályázatok részletes feltételeiről, a pá-
lyázatban való részvétel lehetőségeiről 
és pályázatírással kapcsolatos részletes 
információkért keresse irodánkat:

PRIMOM Alapítvány
Tanácsadó és Információs Hálózat
4400 Nyíregyháza, Luther u. 16.
E-mail: tanacsadas@nyirinku.hu

Tel.: +36-42/414-188

Megjegyzés: Jelen összeállítás nem tel-
jes körű, csak kivonata a lapzártánk 
idején aktuális támogatási kiírásoknak. 
Szerk.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A 24/2015. (IV.28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló rendeletek szabályozása alapján a 
2015. évben nyújtott támogatások NYERTES PÁLYÁZÓI, akik lapunkat jelölték meg a nyilvánosság biztosítására:

A megjelentetéssel eleget kívánok tenni a PÁLYÁZATOMBAN VÁLLALT nyilvánosság biztosításának.

NÉV SZÉKHELY/ 
TELEPHELY FEJLESZTÉS ELNYERT

TÁMOGATÁS ÉV

Balázs Károly Gemzse Ágazat: kertészet. Mérete: 10,49 EUME. Kultúrák, fajták: alma, dohány, 
Fejlesztés: földvásárlás, gépek beszerzése, szaporítóanyag vásárlás.

40.000 
Euro 2015

Veisz Zoltán Rakamaz
Ágazat: kertészet. Kultúrák, fajták: burgonya, vöröshagyma. Fejlesztés: 
zöldségtároló kapacitás létesítése, feldolgozás technológia fejlesztése, 
termék diverzifikáció.

40.000 
Euro 2015
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Gazduram: a régi jó magyar 
termesztői hagyományokat idé-
ző, megbízható minőséget ígérő 
elnevezés fémjelzi Örvendi Lász-
ló és Tóth Márta közös „családi 
manufaktúrájának”, immár 4 
termékcsaládot felölelő világát. 
2009-ben született meg az ötlet, 
egy igen súlyos egészségügyi ki-
hívás okán, hogy szeretnék, ha 
az egész család a hagyományos, 
paraszti gazdálkodást képviselő 

ősök életmódját folyatva, a természetes egészség elvén ét-
kezne, élne. Legelső, s hamar nagy népszerűségnek örvendő 
termékük, a konyhai alapterméknek számító, hidegen sajtolt 
napraforgóolaj volt. Azóta további 3 termékcsaláddal gazda-
gították, a velük kapcsolatba kerülő magyar emberek pozitív 
táplálkozási szokásait erősítő kínálatukat. 

 A hidegen sajtolt olajok tárháza már 8 termékes: a  
napraforgóolaj mellett a repceolaj, mákolaj, máriatövis olaj, 
tökmagolaj, lenolaj, szőlőmag olaj és dióolaj is megtalálható 
portfóliójukban. Valamennyi olajukat egyedi receptúra alap-
ján készítik, s először mindig a család és a barátok körében 
próbálják ki azokat, gondosan ügyelve a megalkuvás nélküli 
magas minőségre, és érzékenyen reagálva a piac rezdülései-
re.  Valamennyi olajuk saját termesztésű alapanyagokból ké-
szül a vegyszermentes gazdálkodás jegyében.

 „Gazduramék” igen kiváló emberi-üzleti párost alkotnak, 
hisz mindketten „beleszülettek” a paraszti normák világába, 
s gyermekkoruktól érdekli őket a mezőgazdaság, hisz már 
ekkor megtapasztalhatták, hogy milyen is egy önfenntartó 
család élete. Hajdúszoboszlón az olajütésnek is nagy hagyo-
mányai voltak, amint azt az Olajmalom utcanév is tükrözi, így 
valóban ősi családi, és helyi „hagyományokat őrző innováció-
nak” számít kezdeményezésük. 

 Első termékeik sikere után gondoltak egy komp-
lett, tiszta, adalékanyagmentes élelmiszercsaládra, mely 
még teljesebben képviselné a természetes egészség le-
hetőségét. Mivel 20 hektáron búzát is termesztettek, így 
2013-ban már megtartották a megtermelt mennyiség egy 
részét, s vásároltak egy 50 kg/óra teljesítményű kis mal-
mot, ahol maguk kezdték el az egészséges kenyér alapját 
képező búzalisztet őrölni. Teljes kiőrlésű kenyér és finom-
lisztet állítanak elő magas minőségben, de emellett ter-
melnek tönkölybúzát, rozsot, és ebből is lisztet készítenek.  
A lehetőségeiket teljesen kihasználó gondolatkör jegyé-
ben meglévő, 2 hektáros szilvásukra, és szintén 2 hektá-
ros vegyes gyümölcsösükre építve pedig már a termés 
egy részéből cukor, és tartósítószer mentesen rézüstben 

lekvárt, készítenek hajdúszoboszlói manufaktúrájukban. 
Magas gyümölcs tartalmú lekvárjaik sorában valameny-
nyi ízvilág szerelmese megtalálja a számára vonzó vál-
tozatot: szilvalekvár, sárgabarack és őszibarack lekvár, 
eper-és málnalekvár, valamint ezek kombinációi, sőt meggy- 
lekvár, és az igazán különleges fahéjas-gyömbéres alma- 
lekvár kínál különleges ízélményt vevőiknek. Aszalványaik is 
több változatban gazdagítják vásárlóik konyhájának minősé-
gi alapanyagbázisát: a hagyományos aszalt szilva mellett, az 
aszalt meggy, az aszalt sárgabarack, sőt az aszalt almaszirom, 
és a különleges aszalt paradicsom is megtalálható náluk. 

 Termékeik sokszínű tárházának palettája kreativitásukat, 
és a vásárlói igényeket rugalmasan lekövető alkalmazkodó-
készégüket tükrözi. Példaértékű kezdeményezésük minden 
fázisa valóban a szülőktől, nagyszülőktől látott, „vérükbe ivó-
dott” értékrend mentén, a hagyományos magyar ízek, natúr, 
egészséget védő minősége, és a családi összefogás jegyé-
ben zajlik. László és Márti családi manufaktúrájában ugyanis  
„dologidőben” az alkalmazottakon kívül a szülők, gyermekek 
és rokonok is besegítenek.  

 A hajdúszoboszlói 
őstermelői páros mára 
„a problémából megol-
dást” generáló szemlélet-
tel, a komoly egészség-
ügyi kihívásból egy - már 
vásárlóik étkezésének 
egészséges és természe-
tes értékalapját képező 
- termékcsaládot alkotott 
meg. A védjegyükké váló  
„Gazduram” nevet 2015-
ben le is védették. A nö-
vekvő vásárlói igények ki-
elégítésére pedig már nem csupán a hadúszoboszlói termelői 
piacon érhetőek el, hanem 2-3 helyi üzletben, Debrecenben, 
Hajdúböszörményben, Berettyóújfalun, Bihartordán, sőt Bu-
dapesten is, s a modern trendekhez igazodva webáruházon 
keresztül is kaphatóak lesznek termékeik. 

 Az idén 8. éves Gazduram termékek a vásárlók kedvence-
ivé avanzsáltak mára, beigazolva az általuk képviselt termesz-
tői elvben rejlő „természetes, egészséges és jó” magyar éte-
lek és konyhai alapanyagok létjogosultságát a konyhákban.

Kocsi Erika
történész, író

„A termőföldtől az asztalig a régi jó minőségben. 
A természetes egészség változatai Hajdúszoboszlóról.”



Kínálatunkban szerepel minden 
olyan eszköz, ami a terménytárolás 
során igényként felmerülhet:
• mintavételi zacskók
• kézi mintavevők
• automata mintavevő – HERON
• mintafeldolgozó rendszerek
• rosták tisztaságvizsgálathoz
• nedvességmérők szemes-termény és 

szálas anyagokhoz
• halom-hőmérők
• laboratóriumi mérlegek, darálók
• infra analizátorok, esésszámmérők
• toxinvizsgálók, szárítószekrények

H-4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 1.
Tel./fax: +3642 500166 • +36 30 2182210 
www.konzumtrade.hu • info@konzumtrade.hu
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agrár információs kiadvány 2017/1. TÉL

Készült az Enterprise Europe Network vállalkozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodájának 
és a PRIMOM Tanácsadó és Információs Hálózatának együttműködésében.

Kiadó: PRIMOM Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ

Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.
Felelős vezető: Jászai Menyhért ügyvezető igazgató

Tel.: 42/502-133; 502-104; Fax: 42/502-103
Szerkesztőség: PRIMOM Tanácsadó és Információs Hálózat

4400 Nyíregyháza, Luther u. 16. • Tel.: 42/414-188
E-mail: ostermelo@chello.hu; info@ostermelo.com

www.ostermelo.com
Tördelés: Biró József

Nyomás: COLOR PACK ZRT.
Felelős vezető: Zsukk István elnök-igazgató.

Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, Postacím: 1525 Budapest Pf. 75,

Tel.: 06-1-457 7100 Fax: 06-1-356 5520,
E-mail: info@nmhh.hu, www.nmhh.hu

AZ AGRÁRIUM MINDEN SZEREPLŐJE SZÁMÁRA HASZNOS INFORMÁCIÓK

KÉTHAVONTA MEGJELENŐ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKLAP
MAGAS SZAKMAI SZÍNVONAL, INFORMÁCIÓ-TARTALOM

Előzetes az Őstermelő – Gazdálkodók Lapja
2017/1. február - márciusi megjelenéséből:

A rezisztens tájfajták jelentősége a csonthéjasok nemesítésében
Gyümölcs génforrás gyűjtemények szerepe a gyümölcstermesztés fejlesztésében

Különböző szárítási módszerek hatása a késztermék minőségére
A fajtaválasztás szempontjai a burgonyatermesztésben

Ízeltlábú búvóhely kialakítása és madárodú kihelyezése AKG gyümölcsösben
Talaj-előkészítési és növényvédelmi teendők a zöldségtermesztésben

Versenyelőny képzés specializációval a kisüzemi gombatermesztésben - különleges megoldások
Szarvasgomba-termesztés: egy régi-új mezőgazdasági alternatíva

Állatok nemzetközi és belföldi szállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok
A fácán zárttéri tenyésztése

Keresse lapunkat az újságárusoknál vagy megrendelheti az
alábbi elérhetőségeinken:

www.ostermelo.com/megrendeles
Tel./fax: +36-42/414-188

E-mail: ostermelo@chello.hu, info@ostermelo.com

Ára: 460 Ft, éves előfizetési díj: 2.500 Ft
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HUMINIS

 

Évtizedes tapasztalata Huminsavas növénykondicionálás terén!

Rendeljen 2017. január-február hónapban bármely KONDISOL növénykondicionáló

és SOLVITIS lombtrágya terméket és a 2017. évi listaárból 10% árengedményt adunk! 

Kondisol+Solvitis a befutók !

10% KEDVEZMÉNY!AKCIÓ!

Növénykondicionálás
és lombtrágyázás felsõfokon 

Részletekkel kapcsolatban kérem keresse képviselõinket, szaktanácsadóinkat!            www.huminisz.hu
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XX. évfolyam 2016/6. szám: 2016. december - 2017. január
460,- Ft
460,- Ft
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