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2014. szeptember 16. napján lépett hatályba az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. 

(IX. 15.) MvM rendelet.  

 

Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet többek között az alábbiakban felsorolt rendeletekkel 

meghirdetett beruházási jogcímek tekintetében módosította a művelet megvalósítására és az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidőket: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet; 

52/2012. (VI. 8.) VM rendelet; 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet; 102/2012. (X. 1.) VM rendelet; 

103/2012. (X. 1.) VM rendelet; 11/2013. (III. 5.) VM rendelet; 35/2013. (V. 22.) VM rendelet; 

104/2013. (XI. 14.) VM rendelet.  

 

Tekintettel arra, hogy a módosítások nem minden jogcímet és nem minden támogatási kérelem 

benyújtási időszakot érintenek, valamint a szabályozás az egyes jogcímek esetében egymástól 

eltérő lehet és a megvalósítási határidőn túl egyéb rendelkezést is érinthetnek, továbbá a 

jogszabályban foglalt határidők jogvesztőek, kérjük Tisztelt Pályázóinkat, hogy mindig alaposan 

tanulmányozzák át a vonatkozó rendeletek hatályos szövegét, és a kifizetési kérelem 

benyújtására nyitva álló időszakra vonatkozó MVH közleményeket. 

 

150/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről szóló 114/2014 (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 

Letöltés 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1502014


 

151/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi 

együttműködés jogcím keretében nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 112/2014 

(VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 

Letöltés 

 

152/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről szóló 113/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény 

módosításáról 

 Letöltés 

 

159/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről szóló 116/2014. (VII.22.) számú MVH közlemény módosításáról 

Letöltés 

 

161/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 

szóló 115/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról  

Letöltés 

 

162/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 

118/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 

Letöltés 

 

164/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről szóló 117/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 

Letöltés 

 

 

Széchenyi 2020 - Pályázati felhívás 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 
 

 
 

Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázati 

felhívás. Mivel a 2007-2013-as programozási időszak Mikrovállalkozások fejlesztése és 

létrehozása támogatási jogcíme nem került nevesítésre a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési 

Programban, ezért a vidéki vállalkozások a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

(GINOP) keretén belül tudnak fejlesztési forráshoz jutni.  

 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1512014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1522014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1592014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1612014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1622014
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1642014
http://palyazat.gov.hu/download/49634/Gazdas%C3%A1gfejleszt%C3%A9si%20%C3%A9s%20Innov%C3%A1ci%C3%B3s%20Operat%C3%ADv%20Program.pdf


hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során 

lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott 

telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek 

megteremtésére, fenntartására. 

 

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek 

hozzáadottértéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük 

eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy 

részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. 

 

A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázati felhívás az 

alábbi linkre kattintva érhető el: 

http://palyazat.gov.hu/doc/4387  

 

 

Széchenyi 2020 - Pályázati felhívás 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása – A komponens 
 

 
 

Megjelent a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázati felhívás. A konstrukció 

célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói 

szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 18-30 

éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott 

ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján 

indított vállalkozásuk induló költségeihez. 

 

A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg. Az 

első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő 

referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztására, a támogató 

háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A 

potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok 

teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik 

az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással 

kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak 

előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon 

keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban 

tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az 

adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához. 

 

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben 

nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok 

legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik 

támogatása céljából, 10% önrész mellett. 

 

A támogatási kérelem meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

http://palyazat.gov.hu/doc/4387


összesen 4 milliárd Ft, amelyből az első komponens rendelkezésre álló tervezett keretösszege 

1,1 Mrd Ft, amely kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén használható fel. 

 

Az első komponensben támogatott támogatási kérelmek várható száma: összesen legfeljebb 

6 db, kevésbé fejlett régiónként legfeljebb 1 db. 

 

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető 

el: 

http://palyazat.gov.hu/doc/4386  

 

 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
3053 Kozárd, Fő út 12.  
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