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Aktuális pályázatok 

 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 

gazdálkodás fenntartása  

VP-4-11.1.-11.2.-15.  

 

Pályázat célja: 

A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében jelen 

Felhívás célja a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó 

folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédő szerek 

szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen 

környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása. 
 

Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, 

amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a 

gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.  
 

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen 

hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a 

területhasználat adja. 

 

 

Ki pályázhat? 

 Aktív mezőgazdasági termelők  

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek normatív, vissza nem térítendő 

támogatásban részesülnek, a rendelkezésre álló forrás erejéig  

A támogatási összegek kalkulációjakor az ellenőrzési/tanúsítási rendszerben való 

részvétel díja beszámításra került 

A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve 
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Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés 

esetén a támogatás mértéke a 

következőképpen alakul 

Ökológiai gazdálkodás fenntartása 

esetén a támogatás mértéke a 

következőképpen alakul 

Szántóföld 
Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

242 Szántóföld 
Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

172 

Zöldség 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

516 Zöldség 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

366 

Almafélék 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

1040 Almafélék 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

802 

Szőlő 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

873 Szőlő 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

674 

Egyéb gyümölcs 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

734 Egyéb gyümölcs 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

568 

Gyepgazdálkodás- 
kaszálás 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

84 Gyepgazdálkodás- 
kaszálás 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

84 

Gyepgazdálkodás 
– legeltetés min 

0,3ÁE/ha 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

147 
Gyepgazdálkodás 
– legeltetés min 

0,3ÁE/ha 

Támogatás 

mértéke 

(euró/ha/év) 

147 

 

 
 

Pályázható tevékenységek, elvárások: 

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő 

gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama (2016. január 1-től 2020. 

december 31.) alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt 

 

Az átállási időszak:  

 szántóföldi művelési ág esetében 2 egymást követő év;  

 gyep művelési ág esetében 2 egymást követő év;  

 ültetvény művelési ág esetében 3 egymást követő év 

Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges. 
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Beadási határidő:  

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 07-től 2015. december 7-ig 

lehetséges. 

 

 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot! 

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 


