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Új KAP és a tervezés folyamata (2018-2022)

A KAP Terv megalkotásának/tárgyalásának szakaszai
• Tervezési munkacsoport/almunkacsoportok – 2019. szeptembertől (SWOT,
szükségletek, intézkedések vázlatai/template-ek)
• Folyamatos alkalmazkodás az alap jogi aktus változásaihoz, a költségvetési
keretek alakulásához (MFF, nemzeti társfinanszírozás/top up)
• Váltás hétéves tervről ötéves tervre, két átmeneti év
• Kapcsolattartás a Bizottsággal: szakértői munkacsoportok, írásbeli kérdések a
jogszabályok és az útmutatók (pl. indikátor fiche-ek) értelmezésével
kapcsolatban
• Kormány tájékoztatása, kormányhatározat a benyújtás előtt
• Bilaterális tárgyalások, konzultációk a Bizottsággal (közben átszervezés a
Bizottságnál) szakértői szinttől államtitkári szintig. Intenzív szakasz az
Observation Letter után: 2022. április 1-jétől

Közvetlen támogatás I.
pillér

- Alap jövedelem támogatás
(BISS)
- Agro-ökológiai Program
(AÖP)
- Fiatal gazdák támogatása
- Termeléshez kötött
támogatások (CIS)
- Redisztributív kifizetés
(visszaosztás a
kistermelőknek)

Vidékfejlesztés II. pillér

Új KAP Stratégiai Terv intézkedései

Ágazati programok (méhészet, zöldség-gyümölcs, szőlő-bor)

- Agrár-környezetgazdálkodás (AKG)
- Ökogazdálkodás
- Fiatal gazdák támogatása
- Natura 2000 kompenzáció gyep
- Erdészeti intézkedések (telepítés, ápolás, EKV, for profit/non profit
beruházások, genetika, Natura 2000 erdő)
- Beruházások (mg. üzemek, mg. üzemek digitalizációja,
vízfelhasználás hatékonysága, mg. kisüzem, élelmiszeripar)
ezen belül különálló intézkedések (indoka: ring fencing/kötelező költési
hányadok+AÖP
rebate/leszámítolás):
zöld mg. beruházások, zöld élip beruházások, fiatal
gazda
beruházások, ammónia kibocsátás
csökkentés beruházásai

- Kockázatkezelés
- Vidéki infrastruktúra
- Együttműködések: minőségrendszerek, okos falu, rövid ellátási
lánc, termelői csoportok, erdőtűz
- LEADER
- Tudásátadás és információcsere (AKIS)

Az új KAP tervezett zöld felépítménye

Nem termelő beruházások, tudásátadás, szaktanácsadás

Az új KAP tervezett forrásfelosztása
I.A

I.B

II.

III.

Gazdasági fejlődés

Minőségi élelmiszer

Zöld jövő

Megújuló vidék

Jövőképünk megvalósulásához szükséges stratégiai fejlesztési pillérek

365 forint/euró árfolyam

I. pillér

Forrás
2014-2020
(milliárd forint)

Forrás
2021-2022
(milliárd forint)

Forrás
2023-2027
(milliárd forint)

Arány
2023-2027
(%)

Változás
2014-2020
(%)

2 958

779

2 527

100

2 254

595

2 158

85

703

184

369

15

1 512

1 554

2 853

100

292

I. Gazdasági fejlődés, élelmiszer

567

1 155

1 455

51

460

II. Zöld jövő

689

300

1 032

36

6193

III. Megújuló vidék

226

84

284

10

163

I. Gazdasági fejlődés, élelmiszer
II. Zöld jövő
II. Pillér

Új KAP Agrártudás és innovációs rendszere (AKIS)
Célja: gyakorlati segítséget nyújtani a gazdálkodóknak és vidéki szereplőknek a Közös Agrárpolitika (KAP)
fenntarthatósági céljainak eléréséhez, a tudáselőállításban és megosztásban résztvevő szereplők
összefogásával és támogatásával.
KAP beavatkozások:
• Tanácsadás
Kutatók
Tanácsadók
• Képzés
• Európai Innovációs Partnerség (EIP)
operatív csoportok
• Digitalizációs együttműködés és
beruházás
Képző szervezetek Gazdálkodó
Egyéb vállalkozások
• + KAP Hálózat
Agrártudás- és innovációs
Egyéb támogatási lehetőségek:
rendszer (AKIS) középpontjában
• Uniós kutatási, innovációs
a gazdálkodó áll
pályázatok (Horizon Europe)
• Hazai kutatási, innovációs
Szakmai szervezetek
Sajtó és média
pályázatok (HET, Ginop plusz)
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AKIS – beavatkozások a KAP Stratégiai Tervben
• INVEST(73-74) - Beruházások
• RD02_D01_FRM_73 - Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása
• COOP(77) - Együttműködések
• RD56_D03_SVC_77 - Vidékfejlesztési együttműködések a kistelepülések digitális
átállásának támogatásért (okos falu)
• RD55_D02_RUF_77 - Erdőgazdálkodás digitális szolgáltatásainak fejlesztése
együttműködés alapján
• RD61_A05_EIP_77 - Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés
•
•
•
•

KNOW(78) – Tudásátadás és információcsere
RD58_A01_TRA_78 - Képzések és bemutatóüzemi programok
RD59_A02_INF_78 - Tájékoztatási szolgáltatások
RD60_A04_ADP_78 - Tanácsadási szolgáltatások
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RD58 - Képzések és bemutatóüzemi programok I.
Cél: Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése a gazdaság, a vállalkozás, vagy a
gazdálkodó speciális szükségleteire reagáló, alkalmazott szakmai tudásátadási szolgáltatás
támogatásával. A képzési és ismeretátadási lehetőségek széles skálája az aktuális kihívásokra adjon
válaszokat, és a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, élelmiszeripar és a vidékfejlesztés szereplői
számára személyes és online formában egyaránt elérhető legyen. Gyakorlat-vezérelt tudásátadási
tevékenységek, amelyek megvalósulhatnak tantermi és gyakorlati/bemutatóüzemi helyszíneken,
valamint belföldön és külföldön egyaránt, ezek többek között lehetnek:
• a KAP Stratégiai Terv egyes beavatkozásainál előírt kötelező képzések (pl.: AKG, ÖKO, Natura, erdőkörnyezetvédelem, TCS/TÉSZ, induló vállalkozások, fiatal gazda stb.)
• bemutatóüzemi programok, egyéb képzések, továbbképzések, tárgyi tudást és gyakorlatot ötvöző
tréningek, kompetencia- és készségfejlesztő képzések, képzők képzése, szaktanácsadók képzése,
stb.
• jogszabály alapján előírt képzések
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RD58 - Képzések és bemutatóüzemi programok II.
Támogatható kedvezményezettek: tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezet
A támogatható kedvezményezetthez és a területhez kapcsolódó konkrét jogosultsági kritériumok:
• rendelkezik képzési, tudásátadási tervvel, (amelynek minimum kötelező tartalmi elemei: a
tervezett programok szakmai tartalmának leírása, a programok száma, időtartama, tervezett
látogatói szám, disszemináció (a projekt eredményeinek terjesztése)),
• szaktárca által megjelölt feltételek szerinti akkreditációval (lehet miniszteri- vagy jogszabályi
kijelölés)
Kötelezettségvállalások, és más előírások:
• Kapcsolatot tart az Agrárminisztérium AKIS koordinációs szervezetével.
• Kapcsolatot tart az adott tématerülethez kapcsolódó KAP Hálózat támogató egységeivel.
• Végrehajtja a képzési, tudásátadási tervben foglaltakat.
• 1 képzést szolgáltató személyre 1 munkanap vonatkozásában 8 óránál több támogatott
tudásátadási tevékenység nem számolható el.
Tervezett keret: 5 740 000 EUR / 7 év – óra alapú elszámolással
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RD60 - Tanácsadási szolgáltatások I.
Cél: A tanácsadási rendszerek megerősítése és fejlesztése: az agrár-, erdő-, élelmiszergazdaság és
vidékfejlesztés szereplői számára az igényeiknek megfelelő, a speciális szükségleteikre reagáló
tudásátadási szolgáltatások biztosítása, szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti a hatékony
gyakorlati alkalmazásokat és az innovációt, a gazdasági versenyképesség növelését, figyelembe
véve a fenntarthatóság, környezet-, klíma- és talajvédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság
követelményeit is.
1. Új tanácsadási szolgáltatás indítása (200.000 EUR / indítás)
(új szervezet vagy új tartalom)
Új tanácsadói szolgáltatások létrehozása a kiemelt tématerületeken.
2. Tanácsátadási szolgáltatások (35 EUR / óra )
(tanácsadás a gazdálkodónál, a gazdálkodóhoz megy a szakember)
A gazdálkodóknál, a gazdaságukban/üzemükben felmerült problémára megoldási lehetőségek
szolgáltatása, független szakmai tanácsadási tevékenységek végzése.
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RD60 - Tanácsadási szolgáltatások II.
Támogatható kedvezményezettek: szaktanácsadó, tanácsadó szervezet, természetes személy,
tanácsadási tevékenységet végző szakmai-, szakmaközi szervezetek, non-profit egyesületek
A támogatható kedvezményezetthez és a területhez kapcsolódó konkrét jogosultsági kritériumok:
• jogosult az adott téma és szakterületen tanácsadási tevékenység folytatására, rendelkezik a
szaktárca által megjelölt feltételek szerinti akkreditációval
Kötelezettségvállalások, és más előírások:
• A támogatott tanácsadás során nem lehet összeférhetetlenség, és a szolgáltatott tanácsadásnak
pártatlannak kell lennie, igazodnia kell a különféle termelési típusokhoz és gazdaságok jellegéhez.
• A kedvezményezett rendelkezik tanácsadási tervvel és a tanácsadási tervet végrehajtja.
• Kapcsolatot tart az Agrárminisztérium AKIS koordinációs szervezetével.
• Kapcsolatot tart a KAP Hálózat adott tématerülethez kapcsolódó támogató egységeivel.
• A kötelezettségvállalás időtartama 5 év.
• Egy, a tanácsadást közvetlenül szolgáltató természetes személy 1 munkanap vonatkozásában
átlagosan 6 óránál több támogatott tanácsadási tevékenységet nem számolhat el.
Tervezett keret: 30 250 000 EUR / 7 év
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RD61 Európai Innovációs Partnerség (EIP) I.
Támogatható kedvezményezettek: mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók,
erdőgazdálkodók, erdőtermék-feldolgozók, vidéki kkv-k, kutatók, kutatóhelyek, szaktanácsadók,
szaktanácsadó szervezetek, innovációs brókerek, szakmai szervezetek, egyesületek, non-profit
szervezetek, önkormányzatok, felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények, természetes
személyek.
A támogatható kedvezményezetthez és a területhez kapcsolódó konkrét jogosultsági kritériumok: az
innovációs együttműködési projekt hidat képez a gyakorlati probléma és a kutatás között, valamint az
innovációs együttműködési projekt már részt vett az innovációs projektötletek előszűrésén, és
alkalmasak arra, hogy pályázzon a beavatkozáson alapján kiírt felhívás keretében.
Egy EIP Operatív Csoportban legalább 2 együttműködő partner van, amelyek közül:
• legalább 1 mezőgazdasági termelő, vagy élelmiszer-feldolgozó, vagy erdőgazdálkodó,
vagy erdőtermék-feldolgozó, és
• legalább 1 kutató vagy kutatóhely.
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RD61 Európai Innovációs Partnerség (EIP) II.
Az EIP Operatív Csoport együttműködési megállapodással rendelkezik (minimális követelmény: a
projekt-terv leírása, a téma aktualitása, jelentősége, a gyakorlati probléma és a kihasználandó
lehetőségek leírása, az innovációs-, kutatási irányok meghatározása, az együttműködő csoporton
belüli feladat- és felelősségi körök megosztása, ütemterv).
• Az EIP együttműködésekbe legfeljebb 1 nemzetközi partner is bevonható.
Kötelezettségvállalások, és más előírások:
Az együttműködési megállapodásban vállaltak teljesítése, a projektterv megvalósítása. Az innovációs
projektek eredményeinek terjesztése, kommunikálása, disszeminációja. Kapcsolattartás az
Agrárminisztérium AKIS koordinációs szervezetével. Együttműködés az EIP Innovációt és digitalizációt
támogató egységgel.
A kötelezettségvállalás időtartama legalább 2 év, de legfeljebb 5 év.
Tervezett projektszám: 45 db
Tervezett keret: 12 742 912 EUR
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Új KAP végrehajtását szolgáló KAP hálózat
A nemzeti KAP hálózatát három támogató egységgel tervezzük indítani:
• Vidéki: az MNVH, jelenlegi feladatait megtartva, az új KAP II. pillér vidékfejlesztési és
generációváltást elősegítő beavatkozásainak támogató egységeként működne.
• Zöld: új, a KAP I. és II. pillér zöld beavatkozásainak végrehajtását támogató egység.
• Innovációs: új, a KAP II. pillér innovációs és digitalizációs beavatkozásainak végrehajtását
támogató egység.
• A hálózat keretében minden egységnek tájékoztatási, koordinációs, ismeretterjesztési,
képzési, mentorálási, monitoring feladatokat is el kell látnia.
• Széchenyi Agrártudás Akkreditációs Központ (SZAK): a támogatott képző és
szaktanácsadó szervezetek, valamint képzési és szaktanácsadási tartalmak előzetes
akkreditációját és teljesen digitális ügyintézését tervezzük. A cél a képzési és tanácsadási
beavatkozások jobb szakpolitikai célzása és végrehajtásának jelentős egyszerűsítése.
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Mi áll még előttünk?
• Observation Letter válaszok legtöbbjét június 6-án kiküldtük, ezeket a Bizottság
áttekinti, és további bilaterális egyeztetéseket kezdeményez, amennyiben
szükségesnek látja
• Az egyes témakörökben leszervezett bilaterális egyeztetések ezzel párhuzamosan
tovább zajlanak
• Az összes nyitott kérdés lezárása, ha szükséges, akkor a legmagasabb szintű
egyeztetésekkel
• Július végére el kell jutnunk odáig, hogy úgy tudjuk benyújtani a Terv 1.1
változatát, hogy arra a Bizottság már ne küldjön újabb Observation Letter-t,
hanem esetleges minimális változtatásokkal minél előbb legyen elfogadott
tervünk
• Figyelembe kell vennünk, hogy a Bizottságon belüli egyeztetés (főigazgatóságok
közötti egyeztetés, különös tekintettel a környezeti és a klíma igazgatóságra),
rendkívül hosszú ideig tarthat, de ezzel együtt bízunk a gyors elfogadásban.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

