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KÖSZÖNTŐ

A világgazdaságban gyors technológiai fejlődés megy végbe, ami nem kerüli el a mezőgazdaságot,
az élelmiszer-előállítást sem. Elég csak a precíziós gazdálkodásra, az agrárinformatikára, a digitalizációra, a biotechnológiára gondolni.
A digitális eszközök és alkalmazások által biztosított hatékonyságnövekedés jelentős mértékű.
A termelés szintjén növelik az inputanyagok és természeti erőforrások felhasználásának hatékonyságát, ami hozamnövekedéssel, a minőség növelésével, a melléktermékek és hulladékok
csökkenésével párosul. Továbbá csökkentik a termelés kockázatait, ahogy a termékpályák szintjén az értékesítési rizikót is. A jövő élelmiszergazdasága információra és tudásra épül, ami elősegíti az élelmiszerek gazdaságilag, környezetileg és társadalmilag fenntartható módon, megfelelő
mennyiségben és minőségben előállítását, feldolgozását és értékesítését.
Magyarország kiváló agráradottságokkal és tradíciókkal rendelkezik, amikre lehet építeni, sőt,
a hazai élelmiszergazdaságban a mostaninál lényegesen nagyobb termelési potenciál van. A hazai
termelők egy része már felismerte a tudásszerzés jelentőségét. Sokan közülük önállóan, közvetlenül „a tudás előállítójánál” szerzik be a gazdálkodás hatékonyságához és versenyképességéhez
fontos információkat, és vezetik be a szükséges újításokat. Ugyanakkor az Európai Unió támogatási
forrást is biztosít a mezőgazdasági tudásáramlást segítő tevékenységekre, így a képzésre, tájékoztatásra, szaktanácsadásra is. A szaktanácsadáshoz kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Program
lehetőséget ad támogatott szaktanácsadás igénybevételére. A kapcsolódó pályázati felhívás keretében az EMVA irányító hatósága kiválasztotta azokat a szervezeteket, amelyek ezáltal jogosulttá
váltak támogatott szaktanácsadást nyújtani az ágazat gyakorlati szereplői számára. A támogatott
szaktanácsadás lehetőséget teremt az innováció elterjesztéséhez, bevezetéséhez is.
A kamara aktív szerepet vállal a szaktanácsadás területén. Kiadványunkban a szaktanácsadói
rendszert, a szaktanácsadók és a szaktanácsadói szervezetek működését mutatjuk be, továbbá
tájékoztatást adunk egyebek közt a támogatási formákról és az igénybevételi lehetőségekről.
Bízom abban, hogy minél többen igénybe veszik a szaktanácsadási rendszer kínálta szolgáltatásokat, ami által sikeresebbé válik tevékenységük.

Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÁS

A szaktanácsadás alapja a kiemelkedő tudás, valamint a bizalom a gazdálkodó és a szaktanácsadó között. A jó szaktanácsadó naprakész tudással rendelkezik a saját szakterületén. Igény esetén a helyszínre megy, hosszú távú, egyedi megoldásokat kínál a szaktanácsadást igénybe vevő ügyfél gazdaságában, üzemében felmerült sajátos problémákra.
Elősegíti a gazdálkodás hatékonyságát, jövedelmezőségének növekedését. A szaktanácsadó – mint szolgáltatásnyújtó – felelősséggel tartozik a tanácsadás minőségéért.
A közös agrárpolitika (KAP) finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló
1306/2013/EU rendelet 12–14. cikke szerint minden tagállamnak létre kell hoznia és működtetnie a saját mezőgazdasági tanácsadási rendszerét (továbbiakban: MSZR), amelynek
működtetését a tagállam által kiválasztott szervezeteknek kell biztosítaniuk.
Az MSZR feladata, hogy a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére – a velük
megkötött polgári jogi szerződés alapján – nyújtott szolgáltatás keretében pótolja, kiegészítse azokat az ismereteket, illetve szellemi kapacitásokat, amelyek a termelés minőségi
javításához szükségesek. Az MSZR szereplőinek feladata a tényleges tanácsadás megvalósítása a kedvezményezettek részére, a földgazdálkodással és a mezőgazdasági üzemvezetéssel kapcsolatban.
A gazdaságok szintjén az MSZR-nek ki kell terjednie az alábbiak közül legalább egyre:
•
•
•
•

a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből adódó kötelezettségekre, és
a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó előírásokra, továbbá
az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatra, valamint
egy mezőgazdasági terület olyan állapotban tartására, hogy az a szokásos mezőgazdasági módszereken és gépeken túlmutató előkészítés nélkül alkalmas legyen legeltetésre vagy növénytermesztésre,
• a vidékfejlesztési programokban előírt, a gazdaságok szintjén hozandó olyan intézkedésekre, amelyek
• a mezőgazdasági üzem korszerűsítésére,
• a versenyképesség javítására,
• az ágazati integrációra,
• az innovációra,
• a piaci orientációra, illetve
• a vállalkozói készség előmozdítására irányulnak.
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A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy a rendszerben tevékenykedő tanácsadók
megfelelő képesítéssel rendelkezzenek, és rendszeres képzésben részesüljenek. Mindemellett fontos kritérium, hogy a tanácsadás és az ellenőrzés elkülönüljön egymástól. További
feltétel, hogy a kiválasztott vagy kijelölt szaktanácsadó szervek a tevékenységük során
megszerzett személyes vagy egyedi információkat – a szabálytalanságok vagy jogsértések
kivételével – és adatokat az érintett mezőgazdasági üzemet vezető kedvezményezetten
kívül más személy tudomására nem hozhatják. A feltárt szabálytalanságokat vagy jogsértéseket azonban kötelesek jelenteni a megfelelő hatóságnak.
A KAP keretében támogatásban nem részesülő kedvezményezettek és a m
 ezőgazdasági
termelők önkéntes alapon igénybe vehetik a mezőgazdasági tanácsadó rendszert. A tagállamoknak lehetősége van objektív kritériumok alapján meghatározni a kedvezményezettek
azon kategóriáit, amelyek elsőbbséget élveznek a mezőgazdasági tanácsadó rendszerhez
hozzáférés terén. A tagállamoknak ebben az esetben biztosítani kell azt is, hogy elsőbbséget
élvezzenek azok a mezőgazdasági termelők, akik a legkevésbé férnek hozzá egyéb, a mező
gazdasági tanácsadó rendszeren kívüli tanácsadási szolgáltatáshoz. A mezőgazdasági tanácsadó rendszernek meg kell oldania, hogy a kedvezményezettek a mezőgazdasági üzemük
sajátos helyzetének megfelelő tanácsadásban részesüljenek.

3

A HAZAI SZAKTANÁCSADÁS

Magyarországon jelenleg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet (a továbbiakban: MSZR rendelet) szabályozza az MSZR működését.

3.1

A hazai mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer szereplői:
• Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (NATaB),
• Országos Szaktanácsadási Központ (OSzK),
• Szaktanácsadók és szaktanácsadó szervezetek

OSZK

Szaktanácsadók

NATaB
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3.2

Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság - NATaB

A NATaB javaslattevő, véleményező jogkörrel közreműködik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadással összefüggő egyes feladatok összehangolásában. A bizottság
2019. július 1-jén újult meg.
Az MSZR rendelet szerint a NATaB tagjait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ( továbbiakban:
NAK) javaslatára az agrárminiszter nevezi ki. A NAK javaslatának a célja az volt, hogy a
szaktanácsadási rendszerhez kapcsolódó valamennyi szereplő képviselve legyen a bizott
ságban, így a döntéshozói szinttől az agrár-felsőoktatáson, a kutatói, a szakmai és érdekképviseleti szinten át a gyakorlatban résztvevőkig.

3.3

Országos Szaktanácsadási Központ – OSzK

Az OSzK koordináló, nyilvántartó és ellenőrző szerepkört tölt be a hazai MSZR feladatai és
szereplői között. Feladatait az MSZR rendelet, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, 15/B. paragrafusa
határozza meg.
Az MSZR rendelet értelmében az OSzK operatív feladatait a NAK saját szervezeti keretein
belül látja el a Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Szaktanácsadási csoportja.

Az OSzK feladatait az alábbi ábra mutatja be:

A NATaB összetétele
Elektronikus
rendszerek

Döntéshozói
szint
képviselete

Szaktanácsadási
szolgáltatók

ORSZÁGOS
SZAKTANÁCSADÁSI
KÖZPONT

Értékelés

Nemzetközi
kapcsolatok

NATaB
titkárság

Szakmai és
érdekképviseleti
szervezetek

Agrárfelsőoktatási
intézmények

Agrár kutatók
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KÖZPONT
NÉVJEGYZÉK

3.4

Szaktanácsadók és szaktanácsadó szervezetek

A szaktanácsadói névjegyzékbe minden, az MSZR rendeletben felsorolt szakterületen, az
ügyfél agrártevékenységéhez kapcsolódóan
önállóan, üzletszerűen – rendszeresen, nyereORSZÁGOS
ség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás
mellett – végzett tanácsadással megvaSZAKTANÁCSADÁSI
lósított szolgáltatási tevékenységet végző
magánés jogi személynek be kell jelentkeznie.
KÖZPONT
KÉPZÉS

FONTOS! Agrárszaktanácsadási tevékenységet csak az MSZR rendelet szerinti névjegyzékbe bejelentkezett magánszemélyek és szervezetek végezhetnek.

Az alábbi ábra összefoglalja az egyes finanszírozási kategóriákhoz kapcsolódó szaktanácsadói
státuszokat:
Finanszírozási
kategória

Leírás és szaktanácsadói státusz

Uniós forrásból
nem támogatható

A névjegyzékben aktív státuszúként nyilvántartott szaktanácsadók és szervezetek, amelyek a támogathatósághoz kapcsolódó összeférhetetlenségi feltételeknek nem felelnek meg.

Támogatott

A Vidékfejlesztési Program pályázati felhívása keretében kiválasztott, támogatói okirattal rendelkező szervezetek és azok
szaktanácsadói. A névjegyzékben támogatott státuszúként
szerepelnek.

Uniós forrásból
támogatható

A NAK által vezetett névjegyzékben aktív, támogatható státuszú szaktanácsadók és szervezetek.

A szaktanácsadói névjegyzéket az Országos Szaktanácsadási Központ vezeti.

ORSZÁGOS
SZAKTANÁCSADÁSI
KÖZPONT
A névjegyébe való felvételnek szigorú követelményei vannak, melynek alapja a megfelelő
végzettség és a szakterületen szerzett legalább ötéves szakmai tapasztalat. A névjegyzékbe kerülés után a szaktanácsadóknak folyamatosan részt kell venniük tudásfrissítő
szakmai és módszertani képzéseken és tréningeken. A képzések minden esetben vizsgával vagy értékeléssel zárulnak. A névjegyzéki szaktanácsadóknak és szervezeteknek éves
beszámolóval kell bemutatni szaktanácsadási tevékenységüket, mely alapján m
 inősítésre
kerülnek. Azok a szaktanácsadók, akik a képzések által nem bővítik a tudásukat vagy elmulasztják a beszámolási kötelezettséget, felfüggesztésre kerülnek és mezőgazdasági
szaktanácsadási tevékenységet nem folytathatnak.
A névjegyzékben a szolgáltatás finanszírozása szempontjából több kategóriába sorolódnak a szaktanácsadók és szervezetek. Mezőgazdasági szaktanácsadást csak AKTIV státuszú szaktanácsadó vagy szervezet végezhet.
FONTOS! Egyéni szaktanácsadó nem nyújthat támogatott szaktanácsot akkor sem,
ha támogatott státuszban szerepel a nyilvántartásban. Támogatott szaktanácsadást
csak TÁMOGATOTT státuszú szervezet adhat az általa alkalmazott TÁMOGATOTT
státuszú szaktanácsadón keresztül.
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A SZAKTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS
TÁMOGATÁSA

Magyarországon 2007 és 2013 közt nyílt először lehetőség európai uniós forrásból a mezőgazdasági szaktanácsadás támogatására, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) keretében. A támogatott szolgáltatást az igénybevevő gazdálkodónak teljes egészében ki kellet fizetnie a szaktanácsadó szervezet felé, és utófinanszírozással igényelhette a támogatást. A támogatás összege a szaktanácsadói díj 80%-a volt, de legfeljebb
700 eurónak megfelelő összeg három éves szinten, melyet később éves szintre változtatott az Irányító Hatóság (IH).
Jelenleg a támogatás igénybevétele a Vidékfejlesztési Program (VP) ”Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” pályázati felhívása keretében valósulhat meg.
A támogatás célja az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára igényeiknek
megfelelő olyan szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti a hatékony tudásátadást és az
innováció fokozását, továbbá a gazdasági versenyképességük növelését, figyelembe véve
a fenntarthatóság, környezet- és klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság követelményeit is.

Az ÚMVP és a jelenlegi (Vidékfejlesztési Program) támogatási rendszer összehasonlítása
Megnevezés

ÚMVP (2007-2013)

Vidékfejlesztési Program

Támogatás intenzitása,
mértéke

80%, 700 euró/ügyfél/3év;
majd 2013-tól 700 euró/
ügyfél/év

Egyéni szaktanácsadás
esetén 90%, maximum
800 euró/ügyfél/év
Csoportos szaktanácsadás
esetén 100%
max. 150 euró/ügyfél/év

Támogatás igénylése

Az akkreditált területi
szaktanácsadási központon keresztül.
A gazdálkodó kifizette a
szolgáltatás díját, a kapott
számla benyújtásával
igényelhette a támogatás
kifizetését.

Pályázat útján kiválasztott
szaktanácsadó szervezet
a felmerült költségeit igazoló tételes elszámolás
alapján igényli a támogatást.

Támogatás elszámolása

Átalánytámogatás, az
ügyfélnek kiállított számla
ellenértéke a maximálisan
adható támogatási ös�szegig.

A szolgáltatás nyújtó tételes költségelszámolása
alapján.

A szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vevők (közvetett kedvezményezettek) szempontjából jelentős különbség, hogy a támogatást a Vidékfejlesztési Programból a szaktanácsadó
szervezet kapja, és nem közvetlenül a gazdálkodó vagy az élelmiszer-előállító. A közvetlen
kedvezményezetteknek támogatott szaktanácsadás esetén a szaktanácsadási díj 10%-át
kell megfizetniük. A fennmaradó 90%-ot a szaktanácsadó szervezet támogatás formájában
kapja meg a Vidékfejlesztési Programból.
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A TÁMOGATOTT SZAKTANÁCSADÁS
IGÉNYBEVÉTELE

A támogatott szaktanácsadási szolgáltatásra – a korábbi időszak (2007-2013) gyakorlatától eltérően – nem a gazdálkodó, hanem a szolgáltatás nyújtója, a szaktanácsadó szervezet adhatott be támogatási kérelmet. A tanácsadás magas minőségű színvonalának
biztosítása érdekében az EMVA irányító hatóság szigorú kiválasztási alapelvek szerint
választotta ki azon szolgáltatást nyújtó szaktanácsadó szervezeteket, amelyek jogosulttá
váltak a támogatott szaktanácsadási tevékenység megvalósítására.
Ezen szolgáltató szervezeteket kereshetik fel a támogatott szaktanácsadást igénylő gazdálkodók.
A szolgáltatást nyújtó szervezetek listája lekérdezhető a
www.palyazat.gov.hu honlap „Támogatott projektkereső”-jén.

A lekérdezés menete a következő:
• a „Fejlesztési programok” legördülő menüsorából a „Széchenyi 2020 VP” kiválasztása
• az Operatív Program menüsorában a „VP” megjelölése
• a Támogatási konstrukció legördülő menüsorában a „VP-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” kiválasztása
• a „Kereső” ikon megnyomása.

A projektkereső a kiválasztott szervezetek nevét és a támogatott szaktanácsadásra fordítható támogatási keretüket tartalmazza.
A szervezetek elérhetőségét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által vezetett névjegyzék
tartalmazza, melyről információt a nevjegyzek@nak.hu címre írt levélben kaphatnak az érdeklődők.
A kiválasztott támogatott szervezeteknek az MSZR rendelet szerint a szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott, támogatott státuszban kell szerepelniük. Függetlenségüket úgy
kell biztosítaniuk, hogy kizárólag támogatott vagy támogatható státuszú szaktanácsadókat
alkalmaznak.
A névjegyzékbe bejelentéskor támogatható státuszt megjelölt szaktanácsadó és szak
tanácsadó szervezet köteles igazolni, hogy az ügyfeleivel nem áll olyan kereskedelmi kapcsolatban, amely az ügyfél részére nyújtott támogatott szaktanácsadási szolgáltatással
összeférhetetlen.
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Támogatható szaktanácsadó szervezet csak az a szervezet lehet, amely
1.
2.

3.

a szaktanácsadói tevékenységét támogatható szaktanácsadók közreműködésével végzi,
nem tagja, nem tulajdonosa olyan gazdasági társaságnak, illetve nem áll munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban olyan gazdasági társasággal – ide nem értve a
miniszteri elismeréssel rendelkező termelői csoportot, termelői szervezetet –, amely
az ügyfél agrártevékenységéhez kapcsolódóan értékesítési és ügynöki tevékenységet
végez, és
közpénzből nyújtott agrár, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási, vidékfejlesztési
támogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenőrző tevékenységet nem
végez.

A támogatott szaktanácsadást nyújtani a legalább három tématerületből sikeres vizsgát tett
szaktanácsadók jogosultak, ha olyan szaktanácsadó szervezettel állnak munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyban, amely a VP-intézkedés keretében
támogatói okirattal rendelkezik, és a támogatott projekt keresőben megtalálható.
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A TÁMOGATOTT SZAKTANÁCSADÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULTAK

A támogatás közvetett kedvezményezettjei, a szolgáltatás igénybe vevői mezőgazdasági
termelők, fiatal mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, vidéki területeken élő élelmiszer-feldolgozók és Rövid Ellátási Lánc (REL) együttműködői lehetnek.

6.1

Mezőgazdasági termelők

Mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén mezőgazdasági termelő
tevékenységet végez.

6.2

Fiatal mezőgazdasági termelők

Fiatal mezőgazdasági termelő: a Vidékfejlesztési Program VP2-6.1.1-16 kódszámú „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” felhívás keretében támogatást elnyert személy.
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6.3

Erdőgazdálkodók

Erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban
szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó.

6.4

Vidéki területeken élő élelmiszer-feldolgozó kis- és középvállalkozások,
és a mikrovállalkozások

Annex I. termék1 feldolgozását végző – vidéki térségekben lévő mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő – személy, amely tevékenységének eredményeként élelmiszer vagy haszonállat eledel célú termék jön létre.
Nem minősül feldolgozásnak a mezőgazdasági termelő által végzett, a termék első piacra
vitelét szolgáló termékmanipulálási eljárás, ami az alaptermék jellegét/tulajdonságát nem
változtatja meg.
Mosott, csomagolt saláta, vagy salátakeverék és étkezési csíra előállítása élelmiszer-feldolgozásnak minősül.

6.5

Rövid Ellátási Lánc együttműködés termelői.

A Rövid Ellátási Lánc (REL)2 olyan, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek értékesítése
céljából létrejött együttműködés, amelynek keretében a REL-csoport által a mezőgazdasági
termelőktől megvásárolt vagy átvett termék – eredeti állapotában, vagy előkészítést, feldolgozást, csomagolást követően – kizárólag a végső fogyasztónak értékesíthető tovább.
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A SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉNEK FORMÁI

A támogatott szaktanácsadási szolgáltatás igénybevétele legalább egy éves időintervallumra kötött szolgáltatási szerződés keretében történhet, melynek megvalósítása kétféle
formában lehetséges.
1.

Egyéni szaktanácsadás keretében
• farmlátogatás, melynek során a szaktanácsadó az ügyfelet saját gazdaságában
keresi fel, és helyben történik a tanácsadás.
• hivatali konzultáció vagy telefonos kapcsolattartás: Hivatali konzultáció esetében
a szaktanácsadó irodájában történik a tanácsadás. A tanácsadó és az ügyfele között minden további, korunk technikai elvárásainak megfelelő eszköz használata
is alkalmazható: telefon, e-mail stb.

1.

Csoportos szaktanácsadás:
• előadás,
• tanfolyam,
• bemutató
Fontos, hogy csoportos szaktanácsadás esetében a szolgáltatásnak ki kell terjednie
minden résztvevő speciális problémájára.

Az alábbi ábra bemutatja, hogy a támogatott szaktanácsadásra jogosultak a tanácsadás
mely formáját vehetik igénybe.
Vidékfejlesztési Program közvetett kedvezményezettjei számára biztosított
szaktanácsadás célterületei

Annex I. termék: Elsődleges mezőgazdasági termék, az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 38. cikkében
hivatkozott lista szerint.
1

2
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807/2014/EU Bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően

Igénybe vevő

Mezőgazdasági Fiatal mező
termelők
gazdasági
termelők

Egyéni szak
tanácsadás

A1.
B1.
C1.
D1.
NEM
szaktanácsadás szaktanácsadás szaktanácsadás szaktanácsadás RELEVÁNS

Erdőgazdálkodók

Vidéki térséREL együttműgekben lévő,
ködés termelői
élelmiszer-feldolgozó tevé
kenységet
folytató mikroés kisvállalkozás

Csoportos
A2.
B2.
C2.
D2.
R2.
szaktanácsadás szaktanácsadás szaktanácsadás szaktanácsadás szaktanácsadás szaktanácsadás
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A SZAKTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS
TÉMATERÜLETEI

A támogatott szaktanácsadásnak az alábbi táblázatban felsorolt területek közül legalább
egyre ki kell terjednie.
Támogatott szolgáltatási tématerület megnevezése
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1

Gazdálkodási követelmények, jó mezőgazdasági és környezeti állapot előírásai,
üzemi szintre vonatkozó követelmények.

2

Éghajlatra, környezetre kedvező hatású mezőgazdasági gyakorlatok, a mezőgazdasági terület fenntartása.

3

A Vidékfejlesztési Programban előirányzott, a mezőgazdasági üzemekre vonatkozó
intézkedések. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítését, a versenyképesség javítását, az ágazati integrációt, az innovációt és a piacorientáltságot, valamint a vállalkozói készség ösztönzését célzó, a mezőgazdasági üzemek szintjére vonatkozó
intézkedések.

4

Víz-keretirányelv követelményei.

5

Integrált növényvédelmi alapelvek.

6

Munkahelyi biztonsági előírások vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírások.

7

Mezőgazdasági gazdálkodás elindítása. Szaktanácsadás olyan mezőgazdasági termelők számára, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba mezőgazdasági
üzemben.

8

Az erdőgazdálkodási tanácsadásnak ki kell terjednie legalább a 92/43/EGK és a
2009/147/EK irányelv, valamint a víz-keretirányelv szerinti vonatkozó kötelezettségekre. A tanácsadás kiterjedhet továbbá az erdőgazdálkodási üzem gazdasági
és környezeti teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.

9

A vállalkozás gazdasági és környezeti teljesítménye, többek között a versenyké
pességi vonatkozásokkal kapcsolatos kérdések, magában foglalhatja a rövid ellátási
láncok kialakításához, az ökológiai gazdálkodáshoz, valamint az állattenyésztés
egészségügyi aspektusaihoz kapcsolódó területeket is. A kkv-k számára biztosított
tanácsadás vonatkozhat a vállalkozás gazdasági és környezeti teljesítményéhez
kapcsolódó kérdésekre is.

9

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az Európai Unió a szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vevő közvetett kedvezményezetteket igen komoly támogatásban részesíti, hiszen az egyéni szaktanácsadás esetén a
teljes szolgáltatás díj 90%-a, míg a csoportos szaktanácsadás esetén 100%-a támogatott,
így a szolgáltatást igénybe vevő anyagi hozzájárulása minimálisra csökken.
Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja be az egyéni és a csoportos szaktanácsadás
támogatási mértékeit és korlátait.
Tanácsadási forma/
finanszírozás

Szolgáltatási díj
Támogatási rész

Igénybe vevő által fizetendő rész

Egyéni

90%, de maximum 800
euró/gazdálkodó/év

a szolgáltatás 10%-a

Csoportos

100%, de maximum 150
euró/gazdálkodó/év

0%

FONTOS! A támogatást a szaktanácsadó szervezet kapja a szaktanácsadási tevékenységével összefüggésben felmerült költségei fedezésére, melyekkel tételesen el kell
számolnia.
A támogatás keretében a támogatott szaktanácsadó szervezet azon költségei számolhatók el, amelyek kapcsolódnak a tanácsadás megvalósításához.
A támogatás igénylésekor a szaktanácsadó szervezetnek igazolnia kell, hogy a felmerült költségek nem haladják meg az egy ügyfélre fordítható maximális támogatási keretet. A szaktanácsadó szervezet az általa ténylegesen elvégzett szaktanácsadási szolgáltatások ellenértékét számolhatja el.
A szaktanácsadó szervezet felelőssége és kockázata jelentős, ugyanis a támogatási kérelemben vállalt tématerületekre folyamatosan biztosítania kell a jogosult szaktanácsadókat.
Ez a finanszírozási forma az ügyfél számára rendkívül kedvező, mivel csekély térítés
ellenében, minimális adminisztrációval teljes értékű tanácsadást kaphat.

szolgáltatás nyújtása
szaktanácsadón keresztül

szolgáltatást igénybe vevő
fizeti a szolgáltatás díjának
minimum 10%-át

a teljesült szolgáltatás után
a szolgáltató szervezet igényli
a díj legfeljebb 90%-át
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10 MIRE KELL FIGYELNI TÁMOGATOTT
SZAKTANÁCSADÁS IGÉNYBEVÉTELÉNÉL?
1.

A kapcsolódó pályázati felhívás keretében Támogatói Okirattal rendelkező szaktanácsadó szervezettől vegyük igénybe a szolgáltatást. Ellenőrizzük, hogy a szaktanácsadói
szervezet „támogatott” státuszban szerepel-e a névjegyzékben, valamint hogy szerepel a támogatott projekt kereső weboldalon a kiválasztott szaktanácsadó szervezetek
között.

2.

A szolgáltatási szerződés teljes naptári évre szóljon, amelyben pontosan és részletesen legyen rögzítve a tanácsadási tevékenység és a végrehajtás módja. A szerződésnek körültekintőnek és mindenre kiterjedőnek kell lennie, mert ez az egyetlen dokumentum, ami a tanácsadó és megbízója viszonyát rendezi. A szokásos szerződési
pontokon belül kiemelten fontos a tanácsadás, azaz a megbízás tárgyának pontos
meghatározása. A szaktanácsadó szervezet és alkalmazottai nem fogadhatnak el az
ügyféltől olyan plusz díjazást, amelyet a szerződés nem tartalmaz.

3.
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Párhuzamosan, ugyanarra a naptári időszakra nem vehető igénybe több „támogatott”
státuszú szervezettől szolgáltatás, amiről a szolgáltatásra szóló szerződéskötésben
az igénybe vevő vállalja, hogy erre a célra kizárólag a szolgáltatót veszi igénybe.
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