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PÁLYÁZAT 
 

Program neve Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program 

Támogatás szakmai 
iránya 

Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése 
érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 
támogatására  

Program kódja TP-2-2013 

Megvalósítandó cél 
A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód 
hátrányainak csökkentése, a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, 
gazdálkodási feltételeik megerősítése. 

Kedvezményezettek  

A pályázat benyújtására jogosultak köre: 
 Őstermelő 
 Egyéni vállalkozó 
 Családi gazdálkodó 

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt 
élveznek! 
A pályázat benyújtására jogosult megyék: 

 Bács-Kiskun megye; 
 Békés megye; 
 Csongrád megye; 
 Hajdú-Bihar megye; 
 Jász-Nagykun-Szolnok megye; 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 
 Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, 

Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési 
járásának települései. 

Kizáró okok 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki: 
 a pályázat évében, és az azt megelőző két évben már felhasználta a 

három éves mezőgazdasági támogatási keretet „de minimis” 
támogatási keretet (7 500 euró); 

 a pályázat benyújtását megelőző három éven belül más 
támogatással kapcsolatban vállalt kötelezettségét nem teljesítette; 

 valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott; 
 nem járul hozzá ahhoz, hogy a pályázat adatait nyilvánosságra 

hozzák; 
 nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a 

támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez 
hozzájárul; 

 nyilatkozatával nem járul hozzá, hogy adataihoz a meghatározott 
jogosultak hozzáférhessenek; 

 nem nyilatkozik arról, hogy más támogatásban még nem részesült. 

Leírás 

A támogatás igénybevétele: 
 tanyai lakóépület felújítására; 
 gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; 
 gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; 
 karám, kerítés létesítésére, felújítására; 
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 szaporító anyag vásárlására, beszerzésére; 
 állatállomány kialakítására, bővítésére;  
 tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások 

létesítésére, fejlesztésére; 
 tanyagazdaság energetikai megújítására; 
 egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények 

beruházására; 
 környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre; 
 tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a 

biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, 
telepítésére; 

 tanya-tó kialakítására; 



                                                                                         
 

TP-2-2013 3 

Speciális feltételek 

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy nyilvántartásba vételi 
kötelezettségének eleget tegyen. 
A pályázó nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással vagy adók 
módjára behajtható köztartozással, 
A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai: 

 Pályázatot csak a pályázati kiírásban meghatározott tanyás 
települések valamelyikén élő pályázó nyújthat be. 

 Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 
 Egy tanyára csak egy pályázat nyújtható be. 
 A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. 
 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
 A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg. 
 A tanyagazdaságában igazoltan mezőgazdasági tevékenységet 

folytat. 
 A 2010., 2011., és 2012. évi össz. bevétele átlagának min. 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott. 
 A tanyagazdaságának 2010., 2011., és 2012. évi mezőgazdasági 

tevékenységből származó bevételének átlaga max. nettó 8 millió 
forint. 

A támogatás tekintetében elszámolható, költségek: 
A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek: 

 összhangban vannak a számviteli törvénnyel; 
 teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető; 
 megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódóan 

keletkeztek, így a személyi jellegű költségek, igénybevett anyagi 
jellegű ráfordítások és anyagköltségek; 

 a támogatási döntés közzétételének napjától a fejlesztés 
befejezésének időpontjáig keletkeztek; 

A támogatás csak akkor igényelhető az ÁFA összegét is tartalmazó 
fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból 
megvalósított cél kapcsán ÁFA-visszaigénylési joga nincs. 
A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke: 

 az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell 
meghatározni. 

 A támogatás mértéke az összes jogosult költség max. 75%-a 
1. fiatal gazdálkodók esetében az összes jogosult költség max. 

90%-a 
 min. 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében min. 10%-át saját forrás 
 az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. 

A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények: 
A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. A 
kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell 
nyomtatni és postai úton is meg kell küldeni.  

Benyújtás időpontja 2013. július 8-tól, legkésőbb 2013. augusztus 7-ig 23 óra 59 percig 

Pályázati összeg  Max. 7 500 Euró (forintban) 

Támogatás formája és 
mértéke 

Max. 75%-a,  
Fiatal gazdálkodók max. 90%-a. 

 


