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PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 

 
Jelenleg is nyitva álló pályázati lehetőségek: 

 

 

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása 

 
A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című 

pályázati felhívás keretében akár új alapítású vállalkozások is részesülhetnek támogatásban, 

eszközbeszerzésre, informatikai, ingatlan és infrastruktúra fejlesztésre. 

 

A támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek (vagy legalább 50 

%-ban tulajdonos vállalkozásának, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó 

vállalkozásának) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.  

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 

27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónának minősülő településen 

megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd Ft, a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-

magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd Ft. 

 

A támogatási kérelmek benyújtása lehetséges. A pályázatok elbírálása egyszerűsített 

eljárásrendben, pontozás alapján, folyamatosan történik. 

 

Pályázati dokumentáció letöltés: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4470 

 

 

VP-5-4.1.1.6-15 - Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése 
 

A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel 

kapcsolatos előírásoknak. A Felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági 
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termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak 

megfelelő trágyatárolóik megépítését. 

 

A Felhívás keretében támogatásra jogosultak: mezőgazdasági termelő fiatal mezőgazdasági 

termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív beruházás). 

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd 

forint, amely egy összegben kerül megnyitásra. 

 

Jelen Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján 

standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a 

1305/2013 EU Rendelet 17. cikk 5-6. bekezdése alapján a következő támogatási kérelem 

benyújtási időszakok szerint ütemezve:  

- 2016. január 11. – 2016. február 12.  - 2016. május 9. - 2016. június 10. …………………… 

 

Pályázati dokumentáció letöltés: https://www.palyazat.gov.hu/node/56753 

 

 

VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- 

hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban 

 
A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések 

végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a 

saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati 

szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák 

megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket 

kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő 

beruházások. 

 

A Felhívás keretében támogatásra jogosultak: mezőgazdasági termelő és mezőgazdasági 

termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, továbbá kollektív beruházás keretében is 

lehetőség van pályázat benyújtására. 

 

A támogatásra rendelkezésre álló 151 Mrd Ft-os keretösszegből új eszközök, gépek, 

technológiai rendszerek, anyagmozgatáshoz szükséges eszközök, informatikai eszközök és 

szoftverek beszerzésére, továbbá a tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezésére, 

környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztésekre, anyag-, energia-, víztakarékos 

feldolgozási technológiák bevezetésére nyílik lehetőség. 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól van 

lehetőség. 

 

Pályázati dokumentáció letöltés: https://www.palyazat.gov.hu/node/57211 
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