
2016. évi nyitott és várható pályázatok, 
valamint az AKG és ÖKO program tanulságai

Török Zoltán
pályázati szakértő



AKG és ÖKO program tanulságai:
– beadás alatt több változtatás is volt a kiírásban
– több esetben nehezen értelmezhető kötelező és 

választható előírások
– földmérők hiánya
– a vártnál kevesebb benyújtott pályázat

Teendők:
– 2016. január 1-től kötelezettségvállalások betartása
– tápanyag gazdálkodási terv
– gazdálkodási napló vezetés



2016. év nyitott és várható pályázatai



Miért jók az új kiírások?
– hosszabb távú fejlődésre van lehetőség
– stabil gazdaság megteremtése
– hosszú benyújtási időszakok

Mire figyeljünk?
– szakértővel, szaktanácsadóval történő egyeztetés 

javasolt
– tekintsünk előre
– finanszírozási lehetőségek felkutatása
– válasszuk meg a beadás megfelelő időpontját
– a támogatás elnyerése után se maradjunk egyedül



Tervezők és kivitelezők szerepe is felerősödött

– megbízható, precíz beszállítók, kivitelezők 
szükségesek

– szállítás, kivitelezés során határidők pontos 
betartása

– hosszabb távú együttműködés



Mire pályázhatunk most?

– trágyatároló építés
– kertészeti támogatások
– mezőgazdasági termékfeldolgozás
– mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
– normatív támogatások



Mi várható a jövőben?

Az elkövetkezendő 2 év fogja meghatározni a magyar 
gazdák helyzetét

– jelenleg 19 kiírás
– további, körülbelül 50 pályázat várható az idei 

évben
– állattartók készüljenek
– továbbra is előfordulhatnak olyan kiírások, 

amelyekre rövid beadási határidő várható



Főbb pályázati kiírások 2016-ban

‒ Állattartó Telepek Korszerűsítése (5 db)
‒ Kertészeti gépbeszerzés
‒ Mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése
‒ Kisméretű gabonatárolók és gabonaszárítók 

építése 
‒ Fiatal gazda pályázat



Hogyan induljunk el fejlődés útján?

– kezdjük el megtervezni a beruházásokat
– találjuk meg a megfelelő partnereket, szakembereket
– tervezzük meg közösen a finanszírozási ütemeket és 

lehetőségeket

Vágjon bele!



Agrárközösség szakterületei:

− Mezőgazdasági pályázatírás
− Mezőgazdasági szaktanácsadás, 

projektmenedzsment
− Mezőgazdasági könyvelés, adószakértés
− Mezőgazdasági jogi képviselet
− Mezőgazdasági hitelezés, finanszírozás
− Mezőgazdasági marketing



„Tanuljunk a múltból, használjuk ki a jelen 
lehetőségeit, hogy egy jobb jövőt 

teremtsünk magunknak!”
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Területi képviselő 
Csongrád és Bács-Kiskun megye
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