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Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása 
- Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” 

című felhívás 
VP6-6.2.1-16 kódszám 

 
A felhívás célja a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálása 
mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzésére, a vidéki 
térségekben hiányzó, vagy hiányos termékek és szolgáltatások hozzáférésének 
megvalósítására.  A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, 
amelynek átfogó célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki 
települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és 
vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-
fejlesztéseket. 
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től - 2018.10.23-ig lehetséges. 
 
A támogatás fő céljai: 
A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező 
mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő 
gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület) 
 
B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás 
indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület) 
 
A rendelkezésre álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 
milliárd Ft, amely az alábbi két célterületre bontva kerül megnyitásra: 
1. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - 



Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft. 
2. célterület: - „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – 
mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft. 
 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1154 db. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági 
tevékenység indítása vagy 
B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása. 
 
Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a 
támogatást igénylő. 
  
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása. 
 
Nem támogatható tevékenységek: 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak: 
a) mezőgazdasági termék feldolgozására (Az Annex I terméklistát a Felhívás 2. számú 
melléklete tartalmazza) és értékesítésére irányuló fejlesztés; 
b) energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés; 
c) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek; 
d) elsődleges mezőgazdasági termelés. 
 
Támogatást igénylők köre: 
A) Mezőgazdasági termelés nem mezőgazdasági termeléssel történő diverzifikációja 
esetén (1. célterület): 
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely 
együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

 a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül; 
 a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a 
mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó); 

 székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen 
van; 

 rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval. 
 a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) 

tevékenységei között. 
 
B) Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása esetén (2. célterület): 
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az 
alábbi feltételeknek: 

 legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától 
életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen; 

 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy; 
 rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval; 
 első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa 



vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt 
vállalkozásnak. 

  
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában 
nincs lehetőség. 
 
A támogatás mértéke, összege: 
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás. 
2) Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. 
3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. 
4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának 
függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 
hónapon belül tervezhető és igényelhető. 
5) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a 
kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 
 
Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások:  
1. Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, de legkésőbb a támogatói 
okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére támogatás igénylő teljesíti az 
üzleti tervben vállalt kötelezettségeket. Legkésőbb a támogató okirat kézbesítését követő 
naptól számított 4. üzleti év végére az új tevékenység vagy az új mikrovállalkozás működése 
alapján kifizetett jövedelemnek el kell érnie legalább a hatályos kormányrendeletben 
meghatározott, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított 
garantált bérminimumot (éves), vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén annak a 
foglalkoztatással arányos részét.  
2. A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül 
megkezdi az üzleti terv végrehajtását. Az üzleti terv megkezdését a kedvezményezett a 
második kifizetési kérelem benyújtásakor kell, hogy igazolja.  
3. A támogatási összeg 75%-a folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett támogatói 
okirattal rendelkezzen, és kifizetési kérelmet nyújtson be.  
4. Új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett - amennyiben turisztikai 
irányú végzettséggel nem rendelkezik, vagy ilyen képzésen igazolt módon nem vett részt 
korábban -, köteles akkreditált képzésen részt venni, amely számára térítésmentes. 
5. A támogatási összeg fennmaradó 25%-a folyósításának feltétele, hogy legkésőbb a 
támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. gazdálkodási év végére megfelelően 
teljesítse az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket és második kifizetési kérelmet nyújtson be 
valamint igazoltan részt kell vennie a 4. pontban leírt képzésen.  
6. A támogatást igénylő vállalja, hogy az üzleti terv megvalósításával létrejött fejlesztést, ill. 
szolgáltatást a felhívás 3.6.1. pontban meghatározott területen hozza létre, illetve nyújtja. 
 
A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listáját a pályázati felhívás 6. 
pontja tartalmazza. 
 
Pályázati felhívás és mellékleteinek letöltése: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-
tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa 
 
 

 
A KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 



Altéma kódszáma: 205107/103 
 

Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési 
nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák 
megrendezése 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. 
 
Pályázni csak a közművelődési tevékenységet igazoló OSAP 1438 számú statisztikai 
jelentés internetes szállítólevelének másolata dokumentum birtokában, közművelődés 
tematikájú, fenti pályázati célra benyújtott pályázatokkal lehet. Amennyiben a dokumentum 
nem kerül feltöltésre, a pályázat érvénytelen. 
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft 
 
Igényelhető támogatás: programonként maximum 800.000 Ft 
 
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100% 
 
Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2015. évi 
közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok 
(települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), 
egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. 
Magánszemély nem pályázhat! 
 
Egy pályázó - fenti pályázói körből - egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb két program 
támogatására. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. január 1.– 2017. augusztus 31. 
 
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló 
elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló 
elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft nevezési díjat – 
amely magában foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók 
„Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a 
Kollégium nem írja elő, de előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek más forrással 
(saját erő, egyéb támogatás, esetlegesen bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, amely 
bevétel/ek a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában 
kifejtésre kerül/nek. 



 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: előadók tiszteletdíja, közreműködők 
tiszteletdíja, zsűritagok tiszteletdíja, installációs költség (kiállításhoz), reklám- és 
propagandaköltségek, utazási költség, szállítási költség, szállásköltség, terembérlés, 
helyiségbérlés, területbérlés, eszközbérlés, hang- és fénytechnika bérlés. 
Adóra és járulékokra támogatás nem igényelhető! 
 
A Kollégium nem támogatja: 

o az NKA más szakmai kollégiumának illetékességi körébe tartozó rendezvények, 
programok megvalósítását, 

o gasztronómiai fesztiválokat, falunapokat, hivatásos művészeti rendezvényeket, 
o működési kiadásokat, 
o rendezvény értékeinek biztosítását, 
o egészségügyi szolgáltatásokat. 

 
A Kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja. 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással (átutalási 
megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA 
Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
Elbírálás szempontjai: 

o tervezett esemény bemutatása, szakmai jelentősége, 
o intézményi és szervezeti együttműködések, a partnerek közötti feladatmegosztás, 
o rendezvény költségvetésének realitása, a meglévő források mértéke és várható 

bevételei, 
o pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala, 
o új programelemek megjelenése. 

 
A pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el: 
http://www.nka.hu/palyaztatas/kozmuvelodes 
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