Jogcím
Kód

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
VP2-6.3.1-20

Forrás

2,5 milliárd Ft (476 db)
Őstermelők, mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek
minősülő egyéni vállalkozók, szociális szövetkezetek, ha megfelelnek az
alábbiaknak:
életvitelszerű tartózkodási helye, szocszöv székhelye a támogatási
kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen
van,
2019-ben 3-6 ezer euro STÉ üzemmérettel rendelkezett vagy ezzel
megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből,
feldolgozásból.
Legkésőbb a Támogatói okirat (TO) hatálybalépésétől számított 4. év
végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret
meghaladja a 6 ezer eurót vagy a mezőgazdasági termelés és feldolgozás
árbevétele meghaladja a 6 ezer eurót.
A támogatást 5 évre adják = projekt működtetési időszaka.
Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig kell
teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
A TO hatálybalépésétől számított legfeljebb 9 hónapon belül meg
kell kezdeni a projektet.
TO hatálybalépésével kerül kifizetésre a támogatás 75%-a.
A támogatás 25%-a a vállalások teljesítése után igényelhető,
legkésőbb a teljesítést követő év június 15-ig. A végső határidő erre
a TO hatálybalépését követő 48. hó vége.
1 napos kötelező képzésen részt kell venni.
A projekt lezárásáig a kedvezményezett őstermelő, mezőgazdasági
termelőnek és mikrovállalkozásnak minősülő egyéni vállalkozó
vagy szociális szövetkezett kell maradjon.
A jogosult településen fent kell tartani a lakhelyet/székhelyet.
Zártkert külterületi ingatlannak minősül.
Aki a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése jogcím keretében
rendelkezik TO-val.
EMVA Fiatal gazdáknak (mindegy melyik körös).
Akinek azonos az életvitelszerű lakóhelye (szocszövnél székhelye)
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése jogcímen TO-val
rendelkezővel.
Vidéki térségi település 10 ezer fő alatt,
Vidéki térségben 10 ezer fő feletti, tanyás települések külterületei,
Budapesti agglomeráció települései nem jogosultak.
2020. október 1-től
100%, előfinanszírozva

Támogatást
igénylők köre

Önállóan
támogatható
tevékenységek
Elvárások,
részletek

Nem támogatható

Területi korlátozás

Benyújtás
Támogatási
intenzitás
Pontozási szempontok
Magasabb élőmunkaigényű termékszerkezet fejlesztését vállalja (nem növénytermesztést)
Térségi szempontok
Szociális szövetkezeti tagság, TCS/TÉSZ/szakmai/szakmaközi szervezeti tagság
Üzleti és pénzügyi terv
Csatolandó dokumentumok
Üzemméret és árbevétel igazolása, tagságok igazolása, Üzleti terv csatományai
(végzettségek, szerződések, szándéknyilatkozatok)
Lakóhely/székhely igazolására lakcímkártya/székhelyigazolás
Érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó igazolások

