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A Felhívás célja 

Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik 

költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek kö-

zötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében. 

Támogatástartalom 
700 ezer Ft – 2 millió Ft.  

Támogatás intenzitása 
100% 

Támogatás jellege 
Vissza nem térítendő támogatás. 

Rendelkezésre álló forrás 
40 000 000 Ft 

Támogatási kérelmek várható száma 
30 db 

Előleg 
100% támogatási előleg. 

Biztosítéknyújtási kötelezettség 

A nyertes pályázó biztosítékul visszavo-
násig érvényes felhatalmazó levele(ke)t 
(a Pályázó valamennyi, jogszabály által 
beszedési megbízással terhelhető bank-
számlájára) nyújt be az AM-hez. 

Önerő biztosításának szempontjai 

Nem releváns. 

Pályázati díj 
Pályázati díj nincs. 

További pénzügyi szabályok 
Ha a szakmai értékelés után módosuló 
költségterv szerinti támogatási igény 
nem éri el a 700.000 Ft-ot, a pályázat 
nem támogatható. 
 

Támogatást igénylők köre 

Pályázatot a lenti feltételeket teljesítő agrárágazati szakmai civil szervezetek nyújthatnak be:  
• székhelyük Magyarországon van,  

• a Civiltv. alapján civil szervezetnek minősülő, és 2019. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre 

került egyesületek és alapítványok, az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a 

rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c) 

pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 

3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,  

• tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,  

• érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántar-

tott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 

2019. évi tevékenységről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtották 

vagy saját honlapjukon közzétették,  

• Alapszabályában/alapító okiratában rögzítetten agrárágazati céllal létrejött civil szerveze-

tek. 

• Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 

Nem nyújthatnak be pályázatot 

A közalapítványok, a civil társaságok, a köztestületek, a non-profit gazdasági társaságok  az 

egyházi jogi személyek, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, a pártok,  a 

gazdasági társaságok.  

 
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

• ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási progra-

mok szervezése; 

• ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítése, kiadása; 

• nemzetközi szervezeti tagdíjak biztosítása. 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

A támogatás általános működési költségekre és uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági 

tevékenységre nem igényelhető! 

Benyújtási határidő 
2021. március 2. 

Benyújtás módja 
A pályázatot postai úton kell benyújtani. 

Az eredményhirdetés várható idő-

pontja 
A benyújtási határidőtől számított legké-
sőbb 75 naptári napon belül az agrár-
miniszter írásban hozza meg. 

Hiánypótlás 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Támogatási időszak 
2021. január 1. és 2021. december 31. 

Mérföldkövek tervezése 

Nem releváns. 

Területi korlátozások 
Magyarország 

Fenntartási kötelezettség 
Nem releváns. 

A pályázathoz csatolandó mellékletek 

• Pályázati adatlap 

• a pályázó pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását eredetiben, a pontos számla-

szám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetéséről, vagy a pénzintézet által hi-

telesített bankszámlaszerződést,  

• a pályázónak a pályázat beadásakor hatályos alapszabályát, vagy alapító okiratát a szerve-

zet képviselője által hitelesített másolatban,  

• a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogta-

nácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírás-

minta 30 napnál nem régebbi a szervezet képviselője által hitelesített másolatát,  

• a 2. számú melléklet szerinti költségterv formanyomtatványt géppel kitöltve és eredetben 

aláírva, dátumozva (kézzel kitöltött költségterv nem kerül elfogadásra),  

• a 3. számú melléklet szerinti átláthatósági nyilatkozatot kitöltve eredetben, cégszerűen 

aláírva és dátumozva, a köztes oldalakat szignóval ellátva.  

 


