Aktuálisan pályázható támogatások
2016. februártól újabb uniós források pályázhatóak: február 15-től élelmiszeripari, akár 500
millió Ft-os vissza nem térítendő támogatások érhetőek el, február 1. és február 28. között
az állattenyésztési ágazatban, április 1. és május 2. között pedig a növénytermesztési
ágazatban lehet pályázni a genetikai állomány megőrzésére nyújtott forrásokra.
2016. február 29-től logisztikai központok fejlesztésére, 2016. március 21-től pedig K+F
szolgáltatások igénybevételére írtak ki új pályázatokat!
(További információkért kattintson a megfelelő helyre a Ctrl billentyű nyomva tartásával –
visszalépni hasonló módon, a Ctrl billentyűvel és a „Vissza az első oldalra” szövegre kattintva
lehet):






Támogatás védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai megőrzésére
Támogatás mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére
Támogatás logisztikai központok fejlesztésére
Támogatás K+F szolgáltatás igénybevételére
Támogatás ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai megőrzésére

Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2016.01.12) érvényes adatokat tartalmazza.
Ez a dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Bár az általunk felhasznált
forrásokat megbízhatónak tartjuk, az információk teljességéért és helyességéért nem vállalunk felelősséget. Különösen
számadatok tekintetében fenntartjuk a tévedés lehetőségét.

Támogatás védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták
genetikai megőrzésére
Támogatás lehetőség az állattenyésztési ágazatban a genetikai állomány megőrzését,
fenntartását előtérbe helyező gazdálkodók részére!
Pályázati lehetőség nyílt állattenyésztők részére, az alacsony létszámmal rendelkező
állatfajták eredeti tartási-, takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek megvalósítására,
valamint a genetikai állomány megőrzésére. A pályázat célja a védett őshonos és a
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztésben történő életképes populációjának
fenntartása, a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító
tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül.
2016. február 1. és 2016. február 28. között nyújtható be támogatási kérelem bejegyzett
állattartók számára. A támogatást csak a szarvasmarhafélék, ló, szamár, sertés, juh, kecske,
tyúk, gyöngytyúk, kacsa, pulyka, lúd tartók vehetik igénybe. Az 5 éves kötelezettségvállalási
időszak alatt az alábbi tevékenységeiket finanszírozhatják:


A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartásáért
felelős tenyésztőszervezet által törzskönyvezett nőivarú egyedek, baromfifélék
esetében vegyes ivarú állományok tartása.

További paraméterek:










Intenzitás: 100%
Támogatás összege: 25-500 €/egyed, állatfajtától függően
Fejlesztés területe: egész Magyarország
Elérhető támogatás: normatív
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Értékelés módja: egyszerűsített
Keretösszeg: 14 milliárd Ft
Beadás kezdete: 2015. február 1-től
Kedvezményezettek: bejegyzett állattartók

Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyeit? Nem igazodik el az agrártámogatások
új rendszerében? Szüksége van segítségre a felkészüléshez?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!
(Vissza az első oldalra)

Támogatás mezőgazdasági termékek feldolgozásának
fejlesztésére
Javítaná piaci pozícióját az által, hogy nagyobb hozzáadott értékű élelmiszereket állít
elő? Új technológiát vezetne be, vagy költséghatékonyabbá tenné telephelye
energiafelhasználását? Csökkentené az előállítás költségeit és időigényét?
Növelje versenyképességét a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával!
Akár 500 millió Ft-os vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet a következő két évre
tervezett technológiai és telephelyfejlesztéseire!
Február 15-től igényelhető mezőgazdasági termelők, valamint mikro- és kisvállalkozások
számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják telephelyük és eszközállományuk
fejlesztését. Az élelmiszer feldolgozó szektor (TEÁOR 10-11) szereplői nyerhetnek
támogatást technológiai és energetikai fejlesztéseikhez, többek között:







új eszközök, gépek beszerzésére
anyagmozgatási és csomagolási berendezésekre
épületek, építmények kivitelezésére
informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére
energetikai korszerűsítésekre (szigetelés; nyílászáró csere; fűtés, hűtés;
világítás)
megújuló energia rendszerek kialakítására (napelem, napkollektor, biogáz,
biomassza, hőszivattyú)

Pest megyében a fejlesztési költségek 40%-át, Pest megyén kívül azoknak akár 50%-át vissza
nem térítendő EU-s forrásból tudja most finanszírozni!
Már a pályázat beadásakor üzleti terv benyújtása szükséges! Kérjen szakértői segítséget üzleti
terve összeállításhoz és a teljes pályázási folyamat lebonyolításához! A támogatottságra jó
esély lesz, de ha nem készül elő ajánlatokkal, engedélyekkel, akkor másokhoz viszonyítva
hátránnyal indulhat!
Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyeit? Nem igazodik el az agrártámogatások
új rendszerében? Szüksége van segítségre a felkészüléshez?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!
(Vissza az első oldalra)

Támogatás logisztikai központok fejlesztésére
Bővítené raktárkapacitását? Korszerűsítené berendezéseit, hogy javítsa logisztikai
szolgáltatásainak minőségét, és bővítse a nyújtott szolgáltatásai körét? Csökkentené a
raktározás költségeit és időigényét?
Növelje versenyképességét
keresztül!

raktározási

rendszere

bővítésén,

korszerűsítésén

Most 25-100 millió Ft-os EU-s támogatást szerezhet logisztikai központja tervezett
fejlesztéseire!
Február 29-től igényelhető szállítmányozással és raktározással foglalkozó KKV-k és
nagyvállalatok számára az a forrás, amelyből a következő év fejlesztési elképzeléseit
finanszírozhatják. A legalább 5000 m2 raktárkapacitással rendelkező, főtevékenységként
logisztikai alapszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások nyerhetnek támogatást az alábbi
fejlesztésekre:





Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó alapinfrastruktúra bővítés,
korszerűsítés és ingatlan beruházás
Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése
Információs technológia-fejlesztés
Eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése

A Budapest, és Pest megyén kívüli beruházások támogathatóak, és akár az elszámolható
költségei 50%-át EU-s forrásból tudja most finanszírozni!
A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő ajánlatokkal, engedélyekkel akkor
hátrányból indulhat másokkal szemben! A támogatásigénylési folyamat teljes
átalakításra került, így aki szakértői segítség nélkül vág neki, az könnyen eleshet a
lehetőségtől egy hibásan benyújtott pályázattal.
Melyek az első lépések? Hogyan készüljön fel, hogy növelje az esélyeit? Elkerülné a
felesleges feladatokat, hibákat? Sok száz projekt tapasztalatával indulna neki a
fejlesztéseknek?
Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Támogatás K+F szolgáltatás igénybevételére
Fejlesztést tervez, hogy erősítse piaci pozícióját? Új innovatív ötlete van, de nem
rendelkezik a fejlesztéshez szükséges eszközállománnyal vagy kutatási
kompetenciával? Vissza nem térítendő támogatás bevonásával csökkentheti saját
tőkéje kockázatát. Növelje a hazai és külföldi versenyképességét K+F szolgáltatás
igénybevétele révén!
Most 3-20 millió Ft-os vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet kutatásaira, új
terméke kifejlesztésére!
Március 21-től igényelhető mikro-, kis- és középvállalkozások számára az a forrás,
amelyből a következő másfél év termékfejlesztését finanszírozhatják. Gépipar, megújuló
energia, egészségügy, környezetvédelem, élelmiszeripar, mezőgazdaság, infokommunikáció
és oktatás területén igényelhet támogatást innovációs szolgáltatások igénybevételére,
amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:





felsőoktatási
intézmény
vagy
kutatóintézmény
által
biztosított
laboratóriumhasználat
műszaki, tudományos tesztelés igénybevétele felsőoktatási intézmény vagy
kutatóhely bevonásával
nemzetközileg elismert tanúsíttatás, rendszer kialakítás
adatbankok, műszaki szakkönyvtárak igénybevétele.

A Budapesten, és Pest megyén kívüli projektek támogathatóak, és akár a fejlesztési
költségei 75%-át vissza nem térítendő EU-s forrásból tudja most finanszírozni!
Kérje szakértő segítségét a célok, folyamatok, eredmények azonosításában,
megfogalmazásában. Mérje fel, hogy kikkel találja majd magát szemben a piacon, a
lehetséges ügyfeleknél, hogy megelőzhesse őket!

Nem tudja, mivel kezdje a tervezést? Szüksége van szakértő támogatásra már a
felkészülés során? Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyét?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Támogatás ritka és veszélyeztetett növényfajták
genetikai megőrzésére
Támogatás lehetőség a növénytermesztési ágazatban a genetikai állomány megőrzését,
fenntartását előtérbe helyező gazdálkodók részére!
A növénytermesztési és kertészeti ágazatban dolgozók számára a ritka és veszélyeztetett
növényfajták genetikai erőforrásainak megőrzésére és a mikroorganizmusok felkutatására és
megőrzésére nyílik forrás-lehetőség európai uniós normatív támogatás révén.
A pályázat célja a genetikai sebezhetőség káros hatásainak csökkentése, valamint a genetikai
anyagok fenntartható hasznosítása érdekében a haszonnövények és mikroorganizmusok
felkutatása és megőrzése.
2016. április 1. - 2016. május 2. között nyújtható be támogatási kérelem aktív
mezőgazdasági termelők és génmegőrző tevékenységet végző szervezetek számára,
amelyből az 5 éves kötelezettségvállalási időszak alatt az alábbi tevékenységeiket
finanszírozhatják:



Ritka vagy veszélyeztetett növényfajok, illetve– fajtáik, valamint azok vad- és
rokon fajai és fajtái megőrzése és felszaporítása.
A mezőgazdaság területén hasznos vagy káros tevékenységet végző
mikroorganizmusok megőrzése.

További paraméterek:










Intenzitás: 100%
Elérhető támogatás: akár 20 millió Ft, növényfajtától függően
Fejlesztés területe: egész Magyarország
Elérhető támogatás: normatív
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Értékelés módja: egyszerűsített
Keretösszeg: 3,8 milliárd Ft
Beadás kezdete: 2015. április 1-től
Kedvezményezettek: aktív mezőgazdasági termelők

Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyeit? Nem igazodik el az agrártámogatások
új rendszerében? Szüksége van segítségre a felkészüléshez?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

