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Felhívom figyelmét a Nemzeti Diverzifikációs Program keretein belül egyszeri 
alkalommal megjelenő pályázati lehetőségeire, mely a mezőkövesdi 
kistérségben csak Mezőkeresztes és Egerlövő településen valósítható meg!

 

N e m z e t i  D i v e r z i f i k á c i ó s  P r o g r a m
 

A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken az alábbi célok 
megvalósítására vehető igénybe támogatás:

1. mezőgazdasági üzemek összteljesítményének növelése és tevékenységi 
körük bővítése, 

2. mezőgazdasági termékek értéknövelése, 
3. a mikrovállalkozások támogatása, 
4. turizmus fejlesztése, 
5. vidéki települések fejlesztése, 
6. vidéki örökség védelme.

Beadási határidő: 2010. január 15. (péntek)

A pályázatok támogatottsága és a pályázható összegek az alábbiak:

Pályázat típusa Támogatás összege Mértéke

1. Vidéki települések megújítása és fejlesztése max. 200 ezer EURO 100%

2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése max. 1 millió EURO 20 - 40%

3. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése max. 1 millió EURO 40%

4. Mikrovállalkozások létrehozása és 
fejlesztése

max. 200 ezer EURO / év
(3 éven keresztül) 60%



5. Vidéki örökség védelme max. 200 ezer EURO / év
(3 éven keresztül) 100%

6. Turisztikai tevékenységek ösztönzése max. 200 ezer EURO / év
(3 éven keresztül) 60 - 100%

1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése
 
 
Az egyszeri alkalommal megjelenő pályázati kiírás egy maximálisan 1,5 éves megvalósítási időt ír elő, 
ami azt jelenti, hogy akár a 2011. áprilisáig tervezett beruházásokat is érdemes belerakni ebbe a 
pályázatba és elnyerni rá 40% vissza nem térítendő támogatást. 
 
Támogatott célterületek:
 
Támogatott gyakorlatilag bármilyen építéssel, felújítással, bővítéssel járó beruházás (akár zöldmezős 
is), illetve akár külön is támogatható gyakorlatilag bármilyen gép, berendezés beszerzése is.
Ezeken kívül, vagy ezek mellett támogatható továbbá: 
 
1) Növénytermesztés korszerűsítése
 
a) cukorrépadepók létesítése,
b) magtárak építése és felújítása,
c) gépek, berendezések beszerzése,
d) szárító és tisztító berendezések beszerzése,
e) géptárolók létesítése,
f) vetőmagtermesztés létesítményeinek építése, korszerűsítése;
 
2) Állattenyésztés korszerűsítése
 
a) férőhelyek felújítása, bővítése és újak létrehozása,
b) állategészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi feltételeknek való megfelelés,
c) takarmánytárolást szolgáló tárolók létesítése,
d) takarmányozást szolgáló gépek, berendezések beszerzése;
 
3) Kertészet korszerűsítése
 
a) új termesztő létesítmények létrehozása, meglévő termesztő létesítmények korszerűsítése,
b) post harvest tevékenységet elősegítő beruházások támogatása,
c) gépek, berendezések beszerzése,
d) kertészeti létesítmények energiaellátásának biztosítása.
 
Támogatás mértéke: 
 
Az igénybe vehető támogatás legkisebb összege 8.000 €, legmagasabb összege 1.000.000 €. 
A támogatás mértéke 40% vissza nem térítendő támogatás.



2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése

Támogatott célterületek:
a) versenyképesség javítása, a termékszerkezet átalakítása,
b) az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, az energia-
felhasználás racionalizálása, továbbá az üzemirányítás korszerűsítése,
c) vágópontok létrehozása és korszerűsítése,
d) melasz kiváltását célzó alapanyag-diverzifikáció részeként nyersszesz előállítása 
céljából technológiai blokk, nyersszesz fogadóblokk, nyersszesz előkészítő blokk,  
nyersszesz gyártási blokk, nyersszesz melléktermékvonal blokk, nyersszesz energetikai  
blokk létesítése, felújítása.

Támogatás mértéke:
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a vissza nem térítendő támogatás.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb összege 10.000 €, legmagasabb összege 1.000.000 €. 
Vágópontok esetén igénybe vehető támogatás legalacsonyabb összege 8.000 €, legmagasabb 
összege 480.000 €.

3. Mikrovállalkozások támogatása

Újonnan induló és meglévő mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása.

Támogatott célterületek:

a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő
• Eszközfejlesztés,
• Épület felújítás, épületkorszerűsítés, új épület kialakítása,
• Gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúra-fejlesztés,
• A 148/2009 rendelet 2. mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és 

környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése,
• egyéb elszámolható kiadások.

Támogatás mértéke:
Az elszámolható kiadások 60%-a vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 
200.000 €-t.

4. Turizmus fejlesztése

Támogatott célterületek:

a) a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi új falusi szálláshelyek kialakítása, már 
működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, teljes vagy részleges 
akadálymentesítése,



b) a vidéki településeken az új, ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi 
szálláshelyek és turistaházak kialakítása, a már működő ifjúsági turizmushoz 
kapcsolódó minőségi szálláshelyek és turistaházak bővítése, korszerűsítése, teljes vagy 
részleges akadálymentesítése,
c) minőségi és komplex szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások 
bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje, a foglalkoztatást előmozdító 
fejlesztés az alábbi területeken:
ca) alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység,
cb) lovas turisztikai szolgáltatás,
cc) erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatás,
cd) horgászturisztikai szolgáltatás,
ce) borturisztikai szolgáltatás,
d) meglévő önkormányzati üzemeltetésű közfürdő fejlesztése.

Támogatás mértéke:
Természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás esetében az elszámolható kiadások 
60%-a,
települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, az elszámolható kiadások 100%-a vissza nem 
térítendő támogatás.
A támogatás ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 
200.000 €-t. Az igénybe vehető támogatás legkisebb összege 1.200 €.

5. Vidéki települések fejlesztése

Támogatott célterületek:

a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel 
bíró épületekkel kapcsolatos fejlesztés:

aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek külső és belső 
felújítása,
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek külső és belső 
felújítása,
ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel 
bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek külső és belső 
felújítása;

b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztés:
ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés,
bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló 
közparkok, pihenőhelyek, sétautak fejlesztése,
bc) az a) pontban meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és 
használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztése;

c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek 
javítása érdekében új piacok létrehozása, a meglévő piacok fejlesztése, bővítése, az 
előírásoknak történő megfeleltetése céljából a piac területén:

ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek kialakítása, a meglévők fejlesztése,
cb) egyéb üzlethelyiségek kialakítása, a meglévők fejlesztése,



cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek kialakítása, a meglévők 
fejlesztése,
cd) raktárak kialakítása, a meglévők fejlesztése,
ce) szociális és hatósági helyiségek kialakítása, a meglévők fejlesztése,
cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátás, 
parkoló, út kialakítása, a meglévők fejlesztése,
cg) szelektív hulladékgyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, a meglévők 
fejlesztése,
ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök, gépek, berendezések 
beszerzése;

d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, a meglévők korszerűsítése 
a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 
megfelelően.

A célterületek közül együttesen több is szerepelhet egy támogatási kérelemben.
Támogatás mértéke:

Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, mint pályázó által az 
elszámolható kiadások 100%-a vissza nem térítendő támogatás.

6. Vidéki örökség védelme

Támogatott célterületek:

a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény
aa) külső felújítása,
ab) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy 
épületrész belső felújítása, korszerűsítése,
ac) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az épület közvetlen 
megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítása,
ad) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítása,
ae) kapcsolódó zöldfelületeinek rendezése, létrehozása, felújítása,
af) kapcsolódó kerítésének kialakítása, felújítása;

b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, 
kialakítása, ezen belül

ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal 
mentén új pihenőhelyek létesítése, meglévők felújítása,
bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációja;

c) az a) és b) pontban meghatározott építményekkel és látnivalókkal összefüggésben helyi 
identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések 
megvalósítása érdekében

ca) tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítása,
cb) tájékoztató kiadványok készítése a helyi természeti és történelmi értékekről, a 
környezet védelméről,
cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről 
táblák készítése és elhelyezése



Támogatás mértéke:

Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, mint pályázó által az 
elszámolható kiadások 100%-a vissza nem térítendő támogatás.

További információért forduljanak
 a Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetőjéhez!

Elérhetősége: Majoros János
3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. U. 57. Hivatal B épület
Tel.: 06/49/530-045/208 mell.
Mobil: 06/70/278-4365


