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A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének 

Egyesülete működését 480 000 Ft-al a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja 

 



 VP3-16.4.1-17  
Együttműködések támogatása a rövid ellátási 

láncok és a helyi piacok kialakításáért, 
fejlesztéséért és promóciójáért 

 
Rövid Ellátási Lánc Tematikus Alprogram (REL) 
Együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint  
TERMELŐK- FELDOLGOZÓK – FOGYASZTÓK közötti  
szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok mentén  
min. 5 mezőgazdasági termelő mikrovállakozás  
+  egy piacszervező által alkotott ellátási lánc; 
 

2017. év december hó 19. nap 
2018. év március hó 19. nap 



REL CSOPORT 
konzorcium vagy gazdasági társaság  

Mezőgazdasági termelő (mikrovállalkozás) min. 5  
o összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb 
o Nettó árbevétele max. 2 millió euró/év 
o természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely Magyarország területén mezőgazdasági termelő tevékenységet 
végez, 

o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének 
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

Szánt + Áll + Kert + Gyüm + Szőlő + MzgSzolg + Vad –Elad – Közv   
• TEÁOR’08 szerint a 01  
• Őstermelő= Szja trv. (1995. évi CXVII. törvény) 6. melléklete I. pontja  
 
Piacszervezési tevékenységet vállaló tag non-profit szervezet (egyesület, non-profit 
gazdasági társaság, alapítvány), illetve szociális szövetkezet és egyházjogi személy lehet.  
Nem lehet élelmiszer – vagy más kiskereskedelmi tevékenységet folytató franchise-
hálózat tagja, illetve annak kapcsolt vállalkozása.  
 

MVH ügyfél-nyilvántartás!!! 



Támogatható - új 

• REL csoport vagy  

• REL tevékenység (ellátási lánc, mód, minőség…) 

Termelői együttműködésen alapuló,  

REL értékesítési üzleti modell kialakítása és 
működtetése,  

új REL csoport kialakítása és működtetése (a 
projektterv megvalósítása);  

új projekt megvalósítása   

  

 



Támogatható 

• marketing és promóciós tevékenységek  
• Élelmiszerek értékesítését, tárolását, hűtését, 

csomagolását, valamint az ezek előállításához szükséges 
alapanyag előkészítését szolgáló:  

- épület/építmény bérlés, felújítás, bővítés… ,  
- új eszköz, berendezés (haszongépjármű (hűtőautó), 

kerékpár, motoros tricikli, biztonságtechnikai eszköz, 
pénztárgép, POS terminál …) 

• piackutatás, célcsoport elemzés  
• immateriális beruházások: szoftverek, licencek, szerzői 

jogok, védjegyek  
• közös, saját védjegy, illetve minőségrendszer kialakítása  

 
 
 

 
 
 



RÖVID 

• Termelő   Végfogyasztó 
 
 

• Termelő    1 Köztes szereplő 
 

 
Végfogyasztó = természetes személy fogyasztó, + 
közétkeztetési, vendéglátó, vagy szálláshely-szolgáltató 
természetes/ jogi személy, vagy jogi személy nélküli 
gazdasági társaság, rendezvényi étkeztetés esetén az 
alkalmi rendezvény szervezője.  



Támogatás 

• A REL csoport megalakítását, működtetését 90% 

• A projekt beruházások 60-50% 

• maximum 300 000 eurónak megfelelő  Ft. kb. 
93.000.000 forint.  



Költségek 
1. A REL csoportok létrehozása és működtetése: 

• a) projekt-előkészítés költségei: a piackutatáshoz, célcsoport elemzéshez kapcsolódó költségek; 

• b) projektmenedzsment költségek: a projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett 
projektmenedzsment tevékenység személyi jellegű ráfordításai; 

• c) saját teljesítés: a projektben ténylegesen közreműködő, konzorcium esetén annak bármely tagjával, 
amennyiben a támogatást igénylő gazdasági társaság, a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló 
munkavállaló(k) személyi jellegű ráfordításai. (A projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai 
felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet, amennyiben a közreműködő személy munkaköri 
leírásában a projektben végzett tevékenysége szerepel – ide nem értve a projektmenedzsment 
tevékenységet ellátó személyzetet.) 

• d) a REL csoport közös tevékenységéhez kapcsolódó marketing és promóciós költségek; 

• e) épület/építmény bérleti díja. A bérleti díjra elszámolható költség az összes elszámolható költség max. 
10 %-a lehet, amennyiben a bérlet legalább a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka alatt fennáll. 
Amennyiben a bérlet időtartama ennél rövidebb, a bérleti díjra elszámolható költség maximuma 
arányosan csökken 

• f) a REL csoport és/vagy a tagjai számára közös védjegy és minőségrendszer kidolgozása. 

 

2. Beruházási elemek 

a) a projekt (beruházás) előkészítésének költségei: általános költségek, például az építészek, mérnökök 
díjai, tanácsadási díjak, műszaki tervek, hatósági díjak, közbeszerzési eljárások lebonyolításával 
kapcsolatos költségek, előkészülethez kapcsolódó egyéb szakértői díjak; 

b) épület/építmények átalakításának, bővítésének, felújításának költsége; 

c) eszközbeszerzés költségei: 

- tárgyi eszközök beszerzése, 

- immateriális javak beszerzése.  



Korlátok – piacszervező?  
Működés Beruházás 

Marketing és promóció 25% 

Épület, építmény bérleti díj 10% 

-építés, átalakítás, bővítés,  10% 

Haszongépjármű, motoros 
tricikli, kerékpár 

5% 

Védjegy és minőségr.   25% 

Saját teljesítés 15% 

Általános költségek és 
immateriális javak 

5% 

Projekt-előkészítés 2% 

Közbeszerzési elj.  1% 

Műszaki ellenőr 1% 

Projektmenedzsment 2,5% 

Tájékoztatás, nyilvánosság  0,5% 

Könyvvizsgálat 0,5% 



Értékelési szempont 

• A REL csoportban részt vevő mezőgazdasági termelők, 
mikrovállalkozások száma 

• mezőgazdasági termékkörök száma 

• értékesítési formák száma 

• Ökológiai termékek és minőségrendszer 

• Klíma - Megújuló használat 

• Környezet - élelmiszerpazarlás - jótékonysági szervezettel 
megállapodás 

• Innováció 

• többlet önerő 

• piacszervező taggal munkaviszonyban álló személy 
releváns, legalább 3 éves tapasztalat 



Nehéz… 

• A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a 
projekt tárgya nem idegeníthető el, nem 
adható bérbe - kivéve az IH előzetes 
jóváhagyásával 

• 3 évig fenntartja a REL csoportot és a 
közvetlen értékesítési tevékenységet. 

• Nem támogatható képzés, IT beruházás, 
kevés a szervezőre kifizethető összeg… 



VP 
 VP6-16.9.1-17  Szolidáris gazdálkodás 

és közösség által támogatott 
mezőgazdaság 

  A mezőgazdasági termelésbe való bevonás által a társadalmi 
felelősségvállalás tudatosítását erősítse tudásátadás és 
tapasztalatszerzés által. A mezőgazdasági üzem és az együttműködő 
célcsoport(ok) programjai és közös tevékenysége által első sorban az 
alábbi társadalmi célok eléréséhez való hozzájárulás erősödik:  
a célcsoport tagjainak fenntartható mezőgazdasági termeléssel, 
valamint egészségtudatos élelmiszerfogyasztással kapcsolatos 
szemléletformáló oktatása, képzése,  
illetve az egészségügyi, szociális vagy egyéb nehézséggel küzdő 
célcsoport társadalmi befogadásának erősítése érdekében történő 
érzékenyítés.  

2017. év október hó 17. nap  
2018. év január hó 17. nap  



Együttműködés - konzorcium 

• Legalább 1 vidéki térségben működő mezőgazdasági termelő és  
• legalább 1 - meghatározott célcsoport tagjait összefogó - szervezet   
(a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló, nyilvántartásba vett 
nevelési-oktatási, szociális vagy egészségügyi intézmény);  
• több éves tematikus együttműködése  
• vidéki térségekben található településeken megvalósítandó projektek 

támogathatók  -  
 

Célcsoport: akiknek a környezettudatosságuk, illetve a fenntartható 
gazdálkodási és a fenntartható fogyasztási ismeretanyaguk nő azáltal, hogy 
bevonásra kerülnek a mezőgazdasági tevékenységekbe, vagy  
- egészségügyi vagy más hátrányosságukból fakadó elszigeteltséget oldó 
társadalmi befogadás érdekében működnek együtt a mezőgazdasági 
termelővel.  



Támogatható 
a mezőgazdasági üzemben a célcsoport fogadását és 
bevonását célzó, a projekttervben megfogalmazott célok 
eléréshez kapcsolódó kis léptékű fejlesztések, mint pl. fogadó 
és szociális helyiség kialakítása, a célcsoport 
tevékenykedtetéséhez szükséges kéziszerszámok vásárlása, a 
célcsoport tevékenykedtetéséhez szükséges, biztonságosan 
elkülönített parcellák kialakítása, állományok elkülönítése,  
a célcsoport által előállított termékek bemutatásához 
szükséges csomagolóanyag beszerzése,  
max. 50 LE motorteljesítményű kistraktor és elektromos 
kisautó beszerzése stb. 
a projekt megismertetését, népszerűsítését, az 
együttműködés és az abban foglalt környezeti, oktatási, 
társadalmi célok és eredmények megosztását szolgáló, 
kereskedelmi marketingnek nem minősülő (konkrét terméket 
nem nevesítő, vásárlásra nem ösztönző) tevékenységek, 
továbbá a általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.  



előny 

Naptári évente legalább egyszer – a mezőgazdasági 
termelő(k) üzemében a célcsoport tagjai számára 
meghirdetett - nyílt nap tartása kötelező 
 
ELŐNY:  
• Az együttműködésben részt vevők szakmai 

képzettsége (pedagógiai, szociális vagy egészségügyi ) 
• mezőgazdasági termelők száma,  
• többletfoglalkoztatás ,  
• Intézmények száma 
• Elmaradott térség 



Támogatás 

• A konzorcium működéséhez kapcsolódó költségek 
  90%  (25000 euro) 

• Beruházás, 50-60% (80 000 euro) 
• Általános költségek: víz, gáz, elektromos áram, 

távhő és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, 
telefon, fax, internet, telekommunikáció költsége 
és díja, takarítás, állagmegóvás és karbantartás 
költsége, a projekt vonatkozásában végzett 
könyvvizsgálói szolgáltatás stb.;  

• a projektelőkészítés, pr. menedzsment, képzés, 
kapcsolat…. 

 
 



Korlátok 

• Általános költségek és immateriális javak költségei 5% 
, melyen belül:    

• Projekt-előkészítési költségek 1% 
• Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%  
• Műszaki ellenőri szolgáltatás 1%  
• Projektmenedzsment 2,5%  
• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5%  
• Könyvvizsgálat 0,5%   
• Maximum 1 db, legfeljebb 50 LE motorteljesítményű 

kistraktor beszerzése az 1. célterület esetén (nettó) 
      2 000 000 Ft   
 



 VP6-16.9.1-17  Szolidáris gazdálkodás 
és közösség által támogatott 

mezőgazdaság 
 Olyan együttműködések kialakításának támogatása a cél, melynek 

keretében a termelők és a fogyasztók saját érdekeik érvényesítése 
mellett elkötelezettek egymás felé. A közösség által támogatott 
gazdálkodás olyan termelési és értékesítési szemlélet, amely 
szerződés vagy megállapodás alapján létrejött – termelők és 
fogyasztók között fennálló – együttműködés. Az együttműködés 
keretében a termelők és a fogyasztók között olyan rendszeres és 
közvetlen kapcsolat van, mely mind a termelő mind a fogyasztó 
számára előnyös. A termelőnek az együttműködés megteremti a jó 
minőségű mezőgazdasági termékek előállításának és 
értékesítésének lehetőségét, a fogyasztó pedig folyamatosan friss, 
helyi és biztos eredetű élelmiszerhez, termesztéssel kapcsolatos 
ismertekhez jut. A termelők és a fogyasztók között nincs közvetítő 
fél, a termékek közvetlenül cserélnek gazdát. 



célcsoport 

• A célcsoport (fogyasztók) és a mezőgazdasági 
termelő(k) szoros elköteleződése mellett 
előállított mezőgazdasági termékek közösség 
által támogatott mezőgazdasági tevékenység 
keretében történő értékesítése, illetve annak 
szervezése. 



Támogatás 

a célcsoport fogadását célzó, a projekttervben 
megfogalmazott célok eléréshez kapcsolódó kis 
léptékű fejlesztések, mint pl. fogadó és szociális 
helyiség kialakítása, a fogyasztók igényeinek 
kielégítéséhez szükséges fejlesztések, az 
előállított termékek előkészítése, és tárolása, 
fogyasztók részére történő átadáshoz szükséges 
csomagolóanyag beszerzése stb. 



Feladat 

• A megvalósító konzorcium fogyasztókat tömörítő 
non-profit szervezete köteles az együttműködés 
tevékenységét bemutató honlapot üzemeltetni, 
havonta legalább egy elektronikus hírlevelet 
elkészíteni és legalább a célcsoport tagjainak 
megküldeni.  

Előny, ha a szervezet szemléletformálás területén 
referenciával,  

a termelő mezőgazdasági, vagy közgazdasági 
végzettséggel rendelkezik.   



16.9.1. Szolidáris gazdálkodás és közösség 
által támogatott mezőgazdaság 

• Az együttműködés alapja a mezőgazdasági 
tevékenység. Erre épülnek az együttműködés 
segítségével szervezett, főként a helyi társadalom 
számára hasznos szolgáltatások (szociális, 
egészségügyi, szemléletformáló, oktatási stb.), 
amelyeket a gazdálkodó kiegészítő jövedelem 
fejében nyújt. Az együttműködés résztvevője 
maga a gazdálkodó és az a célcsoport (vagy annak 
szervezetei), amelyre a szolgáltatások irányulnak.  

 



 

www.kisleptek.hu 
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Köszönjük! 

. 


