Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és
csoportos szaktanácsadás (VP1-2.1.1-2.1.2-17)
A Felhívás célja az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára az igényeiknek
megfelelő olyan szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti elsősorban a hatékony
tudásátadást és az innováció fokozását, továbbá a Vidékfejlesztési Programban érintett
célcsoportok gazdasági versenyképességének növelését, figyelembe véve a fenntarthatóság,
környezet-, és klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság követelményeit is.
Célterületei/közvetett kedvezményezettjei
A) mezőgazdasági termelők,
B) fiatal mezőgazdasági termelők,
C) erdőgazdálkodók,
D) vidéki területeken élő élelmiszer-feldolgozó kkv-k és mikro vállalkozások.
R) REL együttműködés termelői
A felhívás szerint 74 200 fő részesülhet szaktanácsadásban.
Forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,91
milliárd Ft.
A támogatás formája, mértéke
 Vissza nem térítendő.
 Az egyéni szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás
teljes díjának 90%-a.
 Csoportos szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás
teljes díjának 100%-a.
 Csoportos szaktanácsadás esetében tanácsadási eseményenként az adható támogatás
maximum 1500 eurónak megfelelő forintösszeg.
 Szaktanácsadónként évente maximum 6000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás
igényelhető.
 A közvetett kedvezményezettek által maximálisan igénybe vehető szaktanácsadási
szolgáltatási érték évente maximum 950 eurónak megfelelő forintösszeg/fő, amely az
alábbiak szerint oszlik meg:
o egyéni szaktanácsadás: maximum 800 eurónak megfelelő forintösszeg /fő.
o csoportos szaktanácsadás: maximum 150 eurónak megfelelő forintösszeg /fő.

Támogatást igénylők köre
 rendelkezik ügyfél-azonosítóval, azaz nyilvántartásba vett ügyfél;
 biztosítja, hogy az általa igénybe vett szaktanácsadók részt vettek a kötelező
továbbképzéseken;
 amely munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll névjegyzéki szaktanácsadókkal a
támogatási kérelem benyújtásakor és folyamatosan a támogatási jogviszony időtartama
alatt;
 az EU területén székhellyel, Magyarországon legalább egy telephellyel rendelkezik;
 a szolgáltatás nyújtásához legalább annyi szaktanácsadóval áll jogviszonyban, amellyel
képes 1305/2013/EU rendelet 15. cikkben meghatározott témakörök közül legalább három
témakörre szaktanácsot adni.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1-től 2017. december 29-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
 Első szakasz zárása: 2017. július 31.
 Második szakasz zárása: 2017. augusztus 31.
 Harmadik szakasz zárása: 2017. október 31.
 Negyedik szakasz zárása: 2017. december 29.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás
alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő
szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján
előállított dokumentumok esetén olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek



Az A1., A2. és B1., B2. célterület esetén az adott szaktanácsadási szolgáltató
tevékenységnek érintenie kell az EMVA rendelet 5. cikkében felsorolt prioritások
közül legalább egyet, valamint az EMVA rendelet 15. cikk (4) bekezdés a)-g) pontjai
közül legalább hármat. A szaktanácsadási tevékenység kiterjedhet továbbá – de nem
kizárólagosan – a klímaváltozás hatásainak mérséklésével, a biodiverzitás és a vizek
védelmével, a mezőgazdasági üzem versenyképességének növelésével ismeretek
átadására.



A C1. és C2. célterület esetében a szaktanácsadási tevékenységnek érintenie kell
legalább a 92/43/EGK, a 2009/147/EK és a 2000/60/EK irányelv alapján előírt
releváns kötelezettségeket. A szaktanácsadás kiterjedhet továbbá az erdészeti üzem
gazdasági és környezeti teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.



A D1. és D2. célterület esetében a szaktanácsadási tevékenység különösen – de nem
kizárólagosan – az érintett vidéki térségekben működő mikro-, és kisvállalkozásnak
minősülő élelmiszer-feldolgozók számára releváns gazdasági, környezet- és
klímavédelmi információkra kell kiterjednie.



Az R2. célterület esetében a szaktanácsadási tevékenységnek ki kell terjednie a rövid
ellátási láncok kialakításával és működésével kapcsolatos élelmiszeripari,
élelmiszerlánc-biztonsági, kereskedelmi, marketing ismeretek átadására.

A támogatást igénylő köteles a szaktanácsadási szolgáltatást 2023. július 31-ig folyamatosan
biztosítani.
Értékelési szempontok
 A szaktanácsadási szolgáltató szervezet a szaktanácsadás során képes innovációs és
klímavédelmi ismereteket is átadni az adott célterülethez kapcsolódóan. A
szaktanácsadók képzésének része az innováció és klímavédelem. Minden tématerület
tartalmazni fogja.
 Az igényelt támogatási összegen felül a projekthez kapcsolódó többlet önerő nagysága.
 A támogatott szaktanácsadást nyújtó szervezet a szolgáltatást magasan képzett
szakemberekkel
látja
el.
Ennek igazolása: Egyetemi oklevél, szakmérnöki oklevél NAK nyilvántartás, szakmai
önéletrajz, publikációk/kiadványok.
 A támogatott szaktanácsadást nyújtó szervezet a szaktanácsadási szolgáltatást minél
aktívabb
szaktanácsadókkal
látja
el.
Ügyfél
számot
nézik.
Igazolása a korábbi szaktanácsadások teljesítés igazolásaival és/vagy szaktanácsadói
szerződéssel és számlával.
 Az 1305/2013/EU rendelet 15. cikkben felsorolt témakörök száma, amelyekhez
kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatást adott témakörben tanácsadásra jogosult
szaktanácsadóval/
szaktanácsadókkal
képes
elvégezni.
Igazolás módja: NAK igazolás a szaktanácsadók által elvégzett képzésekről
témakörönként.
 A szaktanácsadói tevékenység ellátásához szükséges minél korszerűbb, fejlettebb,
modernebb
eszközökkel
rendelkezik.
Igazolása: Bérleti szerződés, tárgyi eszköznyilvántartó lap, leltári nyilvántartó lap, adásvételi szerződés, szolgáltatói szerződés.
 A támogatási kérelem benyújtójának, illetve a szaktanácsadónak a korábban
szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vett ügyfelei által kiállított ajánlások száma.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok
1.
2.
3.
4.
5.

szakmai tevékenységet bemutató dokumentum,
igazolás a szaktanácsadói névjegyzékben való szereplésről,
szaktanácsadók önéletrajzai, végzettséget igazoló dokumentumai,
tartalmi értékelési szempontoknál meghatározott dokumentumok,
a projekt költségkalkulációja a Felhívás 3. számú melléklete szerint,

6. szaktanácsadási terv a Felhívás 9. számú melléklete szerint,
7. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szaktanácsadási szolgáltató szervezet a
szaktanácsadói állomány rendszeres továbbképzését biztosítja,
8. önköltség számítása szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségeinek
alátámasztására,
9. önköltségszámítási szabályzat,
10. termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele elszámolása esetén, amennyiben
közbeszerzéssel nem érintett, három független ajánlattevőtől származó árajánlat.
A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a
támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja
generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljeskörű! A pályázatról készített
összefoglaló 2017. 03. 28-i időállapot szerint, tájékoztató jelleggel készült, így fontos, hogy a
kérelem benyújtása előtt részletesen olvassa el a pályázati felhívást és a kapcsolódó
dokumentumokat.
A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos
www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek nyomon követése a
pályázó felelőssége.
A teljes pályázati felhívás és a kapcsolódó mellékeltek az alábbi linken érhetők el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp1-211-212-17-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszerfeldolgozshoz-kapcsold-egyni-s-csoportos-szaktancsads

