A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás
(VP2-6.1.1-16)
Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi
Támogatást igénylők
feltételeknek:
köre
 Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet a pályázat benyújtástól
számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.
 A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40
éves.
 Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik1.
Jogi személy, amely:
 Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a pályázat
benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.
 Kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legalább 18, legfeljebb 40
éves.
 Kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert
mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
Természetes és jogi személy esetében is kötelezően teljesítendő:
 A pályázat benyújtásakor legalább 6 000, legfeljebb 25 000 STÉ értékű
termelési potenciállal rendelkezik.Minimális üzemméret pl.:
o 1,4 ha burgonya,
o 2-3 ha gyümölcsültetvény,
o 2-4 ha szőlő ültetvény,
o 5-10 ha szántóföldi növénytermesztés,
o 9 darab ló,
o 15-20 darab szarvasmarha,
o 12-25 darab sertés,
o 4 darab tejhasznú tehén,
o 150- 300 darab baromfi
o stb.
Támogatható
tevékenységek




Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása (előzetesen
elkészített üzleti terv alapján)
Kötelező nyilvánosság biztosítása.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Kötelezettségek

1



A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9
hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását.

A mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítéseket IDE kattintva, a mezőgazdasági termeléssel
összefüggő felsőfokú képzéseket pedig IDE kattintva találja meg.












Előleg

Legkésőbb a mezőgazdasági tevékenységének megkezdését követő
évben köteles benyújtani a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó
első adóbevallását.
A mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított legkésőbb 18
hónapon belül aktív mezőgazdasági termelővé köteles válni.
A működtetési időszak 4. évének január 1-től a természetes személy
kedvezményezett főállású egyéni vállalkozóvá, a jogi személy
kedvezményezett esetében a jogi személy tényleges és hosszú távú
vezetőjének főállású társas vállalkozóvá válni.
Az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó köteles a működtetési
időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági tevékenységből elért
jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált
bérminimum mértékét.
Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31-ig teljesíteni az
üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
Legkésőbb a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési
kérelem benyújtásáig kötelező képzésen részt venni (térítésmentes).
A támogatói okirat kézhezvételét követő 12 hónapon belül kifizetési
kérelmet benyújtani a támogatási összeg 75%-ára.
Legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak
végéig.
75%

Projekt időtartama

A működtetési időszak megkezdésétől számított legfeljebb 54 hónap.

Benyújtási határidő

2017. február 28.

