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NATURA 2000 ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSOK
INNOVÁCIÓS OPERATÍV CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA ÉS AZ
INNOVATÍV PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BERUHÁZÁS
TÁMOGATÁSA
A támogatási jogcím vidékfejlesztési program kódja: VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.28.6.1-17
Mi a támogatási jogcím célja?
Az intézkedés célja mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP (Európai Innovációs
Program) keretében Operatív Csoportok létrehozása és az általuk megvalósítandó innovatív projektek
támogatása. A gazdálkodók minél nagyobb csoportját közvetlenül érintő probléma vagy lehetőség megoldási
módjának közös kialakítása a gazdálkodók és a szükséges kutatási és fejletsztési (K+F) kapacitás
együttműködésével.
Mi a támogatási jogcím háttere?
Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek megvalósítása, amely az agrárgazdaság beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás
hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra.
A fenti ágazatokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célzó, tudományos
ismeretek felhasználásával együtt járó megoldás, amely lehet: új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás
vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak.
Pl. különböző agrár-erdészeti rendszerek, újszerű feltáró hálózat kipróbálása…
Mire van szükség az Operatív Csoport létrehozásához és egy projekt elindításához?
A projekt indításához szükséges:
•

legalább 5 tagú konzorcium,

•

a konzorcium tagjainak legalább 40%-a az adott szakágazatban gazdasági tevékenységet folytasson

•

a K+F kapacitást kutatóhelyek, tanácsadók, szaktanácsadók részvétele biztosítja

Erről a témáról részletes előadást itt talál: on line prezentáció a jogcímről

Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés
a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében
LIFE13 INF/HU/001163

2
Mikor van lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására?
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 30. napjától 2017. november 30. napjáig van lehetőség.
Mennyi a jogcímben rendelkezésre álló teljes keretösszeg?
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 24,95 Mrd Ft.
Hol talál további információt a jogcímmel kapcsolatban?
A felhívás hivatalos oldalát itt találja meg:
VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és
az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
Az EIP-AGRI Magyarország honlapja: https://eip.fm.gov.hu/
***
Felhasznált irodalom:
Vidékfejlesztési Program
További olvasnivalók a témában:
VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és
az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
EIP-Agri Magyarország honlapja

Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. szeptember

