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Megjelent a sertéstartó telepek korszerűsítését támogató felhívás 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című (VP2-
4.1.1.5-16 kódszámú) felhívás, amelynek alapvető célja a sertéstartó gazdaságok 
versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a 
hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák 
elterjesztésének támogatása révén. 
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd 
Ft. 
  



Támogatást a felhívás 3.1. pontjában foglaltak alapján vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek a 4.1 pontban részletezett követelményeknek. 
 
A támogatás mértéke, összege:  
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 
millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.  
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes 
elszámolható költség 50%-a.  
c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitásra jogosultak.  
d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 
intenzitásra jogosultak. 
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 3. naptól 2018. 
május 3. napjáig van lehetőség. 
 
Pályázati felhívás letöltés: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4115-16-sertstart-telepek-korszerstse 
 
 

Megjelent a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését támogató felhívás 
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” 
című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás, melynek alapvető célja a szarvasmarhatartó 
gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése 
és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák 
elterjesztésének támogatása révén. 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd 
Ft. 
 
Támogatást a felhívás 3.1. pontjában foglaltak alapján vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek a 4.1 pontban részletezett követelményeknek. 
 
A támogatás mértéke, összege:  
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 
millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.  
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes 
elszámolható költség 50%-a.  
c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitásra jogosultak.  
d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 
intenzitásra jogosultak. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól 2018. május 2. napjáig van 
lehetőség. 
 
Pályázati felhívás letöltés: 



https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4113-16-szarvasmarhatart-telepek-korszerstse 
 
 

Megjelent a juh- és kecsketartó telepek korszerűsítését támogató felhívás 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” 
című (VP2-4.1.1.4-16 kódszámú) felhívás, amelynek alapvető célja a juh- és kecsketartó 
gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése 
és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák 
elterjesztésének támogatása révén. 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,97 Mrd Ft. 
 
Támogatást a felhívás 3.1. pontjában foglaltak alapján vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek a 4.1 pontban részletezett követelményeknek. 
 
A támogatás mértéke, összege:  
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 15 
millió forint, kollektív projekt esetén maximum 30 millió forint.  
b) A támogatás maximális mértéke a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az 
összes elszámolható költség 50%-a.  
c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitásra jogosultak.  
d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 
intenzitásra jogosultak. 
 
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 5-től 2018. május 
5-ig van lehetőség. 
 
Pályázati felhívás letöltés: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4114-16-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstse 
 
 

Megjelent a baromfitartó telepek korszerűsítését támogató felhívás 
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című 
(VP2-4.1.1.2-16 kódszámú) felhívás, amelynek keretében kizárólag a baromfifélék 
(házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódó projekthez 
nyújtható támogatás.  
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd 
Ft. 
 
Támogatást a felhívás 3.1. pontjában foglaltak alapján vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek a 4.1 pontban részletezett követelményeknek. 
 
A támogatás mértéke, összege: 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 
millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.  
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 



elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes 
elszámolható költség 50%-a.  
c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitásra jogosultak.  
d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 
intenzitásra jogosultak.  
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 4. naptól 2018. május 4. napjáig van 
lehetőség. 
 
Pályázati felhívás letöltés: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4112-16-baromfitart-telepek-korszerstse- 
 
 

Megjelent az állattartó telepek korszerűsítését támogató felhívás 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Állattartó telepek korszerűsítése” című (VP2-
4.1.1.1-16 kódszámú) felhívás, amelynek célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a 
strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása.  
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,95 
Mrd Ft. 
 
Támogatást a felhívás 3.1. pontjában foglaltak alapján vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek a 4.1 pontban részletezett követelményeknek. 
 
A támogatás mértéke, összege: 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 
millió forint, kollektív projekt esetén maximum 200 millió forint.  
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes 
elszámolható költség 50%-a.  
c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 
támogatási intenzitásra jogosultak.  
d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 
intenzitásra jogosultak. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 6. naptól 2018. május 6. napjáig van 
lehetőség. 
 
Pályázati felhívás letöltés: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4111-16-llattart-telepek-korszerstse 
 
 

A ZÖLD FORRÁS 2016. évi pályázati felhívása 
a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára 

 
A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és 
természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében 



közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára. 
 

A pályázati támogatás célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív 
részvételének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott 
célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai 
programjaik eredményes és hatékony megvalósításában. 
 
A támogatás az alábbi célokra, illetve azok megvalósításának költségeire igényelhető: 
A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programban (a továbbiakban: NKP) alábbiakban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, 
illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak 
segítséget: 
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása; 
2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme; 
3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása. 
 
A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának 
költségeire igényelhető a támogatás: 

a) élőhelyvédelem; 
b) környezet- és természetvédelmi monitorozás; 
c) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek 

elkészítése, kiadása; 
d) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése; 
e) környezetvédelmi tanácsadás; 
f) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása; 
g) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz, stb. 

kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány; 
h) ágazati szakmai rendezvények szervezése; 
i) természet- és környezetvédelmi ismeretterjesztés, szemléletformálási céllal, 

rendezvényeken való részvétel. 
 
Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent 
nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető! 
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. 
 
A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető! 
 
A pályázók köre: Pályázatot, azon környezet- és természetvédelmi civil szervezetek 
nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek: 

a) 2014. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek; 
b) tevékenységüket Magyarországon végzik; 
c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal 

létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek 
d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek 
minősülnek;  

e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek; 
f) 2014-ben és 2015-ben környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet 

folytattak; 
g) 2014. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozták. 



 
A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XII. 
Földművelésügyi Minisztérium fejezetének a 20/2/14 szám alatti jogcímcsoport szerinti 
„Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
megvalósításában”előirányzat keretösszegéből 70.000.000 Ft áll rendelkezésre. 
 
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 
3.000.000 forintig terjedhet. 500.000 Ft-nál alacsonyabb támogatási összegre értékelt 
pályázatot támogatni nem lehet. 
 
Az FM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási 
keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül – megváltoztassa. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 6. 
 
Pályázati lehívás letöltés: 
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse 
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