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Támogatási rendszerek kiindulópontja
• Az 1990-es évek feldolgozóipart érintő 4 fő meghatározó tényezője:
o privatizáció (főleg: édesipar, növényolajipar, söripar, dohányipar – termelési struktúrák részleges

feldarabolódása, vállalkozások számának növekedése, decentralizációs folyamatok elindulása)
o kárpótlás (felgyorsította a alapanyagtermelés hátrányainak erősödését, amely a hatása a
feldolgozóiparra kedvezőtlen volt, előtérbe kerül az import)
o import liberalizáció (amely együttes hatása a kárpótlással tovább sújtotta a feldolgozóipart,
árfolyamingadozások hatása kezelhetetlen volt a végtermék árakban)

•
•
•
•

o Koncentrálódó, külföldi tulajdonban lévő élelmiszerkereskedelem nyomása
csökkent az ipar teljesítménye a korábbi piacok elvesztésének következtében
csökkent a feldolgozás versenyképessége, amely a szerkezetátalakítással függ össze
a termelési rendszerek - a horizontális és a vertikális kapcsolatok - felbomlottak a tőkeszerkezet
átalakulása miatt
Még volt iparpolitikai törekvés, ezért 1999-ben kezdődtek az előkészítő munkák szakágazati
felmérésekkel, amely az előcsatlakozási alap (SAPARD) orientációját is meghatározta.
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Támogatási programok jellemzői programozási
időszakonként
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Meghirdetés éve
Program zárása

Cél

Pályázók száma (becsült)
Termékkör

FVM/FM/VM
2000
2004

-

302

124

Annex-I és non-annex

KN kód alapján eseti kizárás

Annex-I

nagyüzemek leépülése,
kisüzemi vállalkozások
megerősödése,
szerkezetátalakulás
Támogatás intenzitás

30-40%

Max. Támogatás/projekt

nem volt

Területi korlátozás
Pályázók köre

nem volt
teljes

Keretösszeg

AVOP
2004
2005

leginkább tematizált pályázat,
alapfeltételeinek
fő célok: EU előírásoknak való
megteremtése az
megfelelés,
élelmiszerbiztonság,
élelmiszerbiztonság, higiénia,
higiénia, állatvédelem és környezetgazdálkodás,
környezetvédelem
állatjólét és versenyképesség,
területén, minőség javítása minőség
modernizálás

Hatás

Főtevékenység

SAPARD
2002
2004

teljes
évenként 8-10 mrd

EMVA-I
2008
2008

versenyképesség javítása,
input ráfordítások
ráfordításának növelése

EMVA-II
2009
2009

EMVA-III
2012
2012

versenyképesség javítása,
input ráfordítások
ráfordításának növelése technológiai gépbeszerzés
1015

Annex-I

Annex-I

Annex-I

korszerű technológiai
új technológiai vonalak
új szakosodott üzemek
a meglévő üzemek
elemek beépítése,
részleges beépülése a
létrejötte, kapacitáséletképességének
korlátozott erőforrások
termelési folyamatokba, új bővítések, fokozódó piaci
megtartása, nincs
mozgósítása, nincs
szerkezet-átalakítás, kényszer gyártóüzemek kialakulása, verseny miatt az alapanyag struktúraváltás, csökkenő struktúraváltás,
szakosodás megindulása, mg-i a középvállalkozások
és főként a késztermékek
belpiaci kereslet miatt
kereskedelem igényeinek
termékek elsődleges
teljesítménynek
piacán a vállalkozások
költségcsökkenésre való kiszolgálására irányuló
feldolgozásának gyengülése
növekedése
szelektálása
törekvés
csomagolásfejlesztések
50%, KMR és mg-i üzemek 50%, KMR és mg-i üzemek 50%, KMR és mg-i üzemek 50%, KMR és mg-i üzemek
40%
40%
40%
40%
40%
8.000-1.600.000 EUR (432
max 250 millió
500 millió
432 millió
2,5-100 millió
millió HUF)
nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
teljes
KKV
KKV
KKV
KKV
ÉLIP főtev. És mg-i üzemek ÉLIP főtev. És mg-i üzemek ÉLIP főtev. És mg-i üzemek ÉLIP főtev. És mg-i üzemek
teljes
ÉLIP üzletág
ÉLIP üzletág
ÉLIP üzletág
ÉLIP üzletág
18,5 mrd
13,5 mrd
95 mrd
5 mrd
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Meghirdetés éve
Program zárása

VP-ÉLIP
2016
2016

értéknövelés,
hatékonyság javítás,
Cél
input hatékonyság
javítása, alternatív
energiák
hasznosítása
Pályázók száma (becsült)
1415
Termékkör
Annex-I

Hatás

Támogatás intenzitás
Max. Támogatás/projekt
Területi korlátozás
Pályázók köre
Főtevékenység
Keretösszeg

GINOP-ÉLIP
2016
2020

komplex beruházások
elősígítése, termelési
kapacitás-növelés,
versenyképesség és valós
piacra jutás elősegítése
59
Annex-I és non-annex

NBT
2015
2015

NBT
2016
2016

GINOP KKV (121)
2014
2020

versenyképesség javítás, versenyképesség javítás,
kapacitás-bővítéssel
kapacitás-bővítéssel
össefüggő munkhely
össefüggő munkhely
termelési kapacitás
teremtés, új tevékenység teremtés, új tevékenység
bővítése,
indítása, szagágazatokon indítása, szagágazatokon
versenyképesség
belüli prioritások
belüli prioritások figyelembe fokozása,
figyelembe vétele
vétele
modernizáció
3 (nyertes)
5 (nyertes)
298
Annex-I és non-annex
Annex-I és non-annex
non-Annex I
a KKV szektorra erős
másodlagos
versenyhelyzet
a KKV szektorra erős
feldolgozási fázis
kialakítása, az
versenyhelyzet kialakítása, kapacitásainak
életképtelen vállalkozások az életképtelen
erősödése, közepes
helyzetének tisztázására vállalkozások helyzetének mértékű beruházási
irányuló tulajdonosi
tisztázására irányuló
értékű projektek,
döntés előre hozatala, a tulajdonosi döntés előre
kisebb
vertikáli kapcsolatok
hozatala, a vertikáli
versenyképesség
erősítése, alapanyag
kapcsolatok erősítése,
javítás, piac
hiány fellépése a KKV-k alapanyag hiány fellépése a viszonyokhoz való
számára
KKV-k számára
igazodás

GINOP KKV (122)
2014
2020

növekedési és
foglalkoztatási
potenciál javítása,
tőkehiány pótlása
625
non-Annex I

BÖC
2004
-

működő
tőkebefektetés és
munkahelyteremtés
6-7
Annex-I és non-annex

a mikroszféra hatása
erősödni fog, ami a
helyi piacokat és a
REL-t fogja erősíteni

a középüzemi vállalkozások
szelekciója bekövetkezik,
mert csak az életképes
vállalkozások juthatnak
támogatáshoz, a kényszer
vállalkozások
alultőkésítettség miatt
kimaradnak a fejlesztésből

50%

VNT 37% + kölcsön 38%

50%

50%

regionális (35-50%)

500 millió

VNT 50-750 millió

min. 50 millió

min. 50 millió

25-500 millió

5-40 millió

500 millió felett

nincs
nagyvállalat

nincs
nagyvállalat

KMR kizárva
KKV

KMR kizárva
KKV

nincs
nincs korlátozás

ÉLIP főtev

ÉLIP főtev

nincs korlátozás

nincs korlátozás

nincs korlátozás

48 miiliárd

32 milliárd

??

nincs
KMR kizárva
mikro- és kis
közép
ÉLIP főtev és mg-i
tevékenység ÉLIP
ÉLIP főtev.
része
167 mrd Ft + 40 mrd
VNT 50 + kölcsön 50 milárd
borászat

AKP Programiroda Kft. 15 milliárd
3 milliárd

másodlagos
feldolgozási fázisban
történő kisléptékű
fejlesztések a piacra
jutás érdekében,
vállalkozások
életképességéenk
fenntartását
szolgálják

induló vállalkozások
projektjei, különböző
célú beruházási
programok, KFI
fejlesztések,
munkahelyteremtés,
regionális
felzárkóztatás
regionális térkép
regionális (35-50%)
szerint/sávos
kiegészítő

A mezőgazdasági termékek feldolgozási fázisa
Élelmiszeripari lehatárolási mátrix
VP és GINOP/VEKOP
Támogatást
meghatározó
jellemző
előző évi árbevétele
alapján a
főtevékenység jellege
termék Szerződés
szerinti jellege
gazdálkodás mérete
támogató operatív
program

Beruházási projektet megvalósító vállalkozás

mezőgazdasági

mezőgazdasági termékfeldolgozás

annex I. és

annex I.

non-annex I.

KKV és nagyvállalat

mikro

kis

VP

non-annex I.

közép

mikro

kis

GINOP/VEKOP

AKP Programiroda Kft.

közép

Az ÉLIP keretösszegei 2014-2020
• VP: meghirdetett keretösszeg 151 mrd Ft
• VP: első változtatással: 140,96 mrd Ft
• VP: jelenleg: 167,37 mrd Ft
• GINOP: első tervezetben 100 mrd Ft VNT
• GINOP: első Kormányrendeletben 20 + 20 mrd Ft
• GINOP: módosított Kormányrendelet: 50 + 50 mrd Ft
• ÖSSZESSÉGÉBEN 300 mrd HUF
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A VP és a GINOP/VEKOP programok élelmiszeripari
támogatásának legfontosabb eltérése
A programok pénzügyi alapja az ERFA , amelyből támogatás közepes méretű
vállalkozások számára elsődlegesen pénzügyi eszközökön keresztül érhető el
(visszatérítendő támogatás, kamattámogatás stb.). (GINOP/VEKOP)
A tisztán – pénzügyi eszközök nélkül - vissza nem térítendő támogatások
tervezett kedvezményezettjei a mikro- és kisvállalkozások. (VP)
A jelenlegi szabályozás alapján közepes méretű feldolgozóipari
főtevékenységű vállalkozásnak kizárólag kombinált jellegű támogatás adható,
tehát a területileg maximálisan figyelembe vehető támogatásintenzitáson
belül a pénzügyi eszközök és a VNT együttesen alkalmazandó (úgynevezett
kombinált támogatás).
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VP és GINOP pályázatok főbb eltérései
• Jogosultság a gazdasági méret szerint
• A VP-ben még létezik az építési költségek alátámasztására az ÉNGY
• A GINOP-ban KMR nem lehetséges, majd a VEKOP-ban
• A közbeszerzési eljárás alkalmazásának megítélése (a VP-ben biztosan
kell, a GINOP esetében továbbra sem egyértelmű)
• Támogatás intenzitás mértéke és a max. VNT összege
• Kettős elbírálás rendszere a GINOP-ban (VNT és kölcsön)
• Bíráló intézményrendszer(ek) VP – ME, GINOP – NGM és MFB
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Beadott VP-ÉLIP pályázatok számának alakulása
1 415
1 257

1 077

762

2016.02.25 - 2016.04.25

2016.04.26 - 2016.07.25

2016.07.26 - 2016.10.25
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2016.10.26 - 2016.11.30

Beadott VP-ÉLIP pályázatok száma értékelési szakaszonként (db)
106
2016.10.26 - 2016.11.30
52

123
2016.07.26 - 2016.10.25
57

203
2016.04.26 - 2016.07.25
112

445
2016.02.25 - 2016.04.25
317
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mezőgazdasági termelő
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350
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VP-ÉLIP átlagos támogatás-igény Ft-ban
300 000 000

250 000 000

238 322 055
217 680 849

214 749 020

200 000 000
165 954 624
150 000 000

100 000 000

50 000 000

762

315

180

158

0
2016.02.25 - 2016.04.25

2016.04.26 - 2016.07.25
átlagos támogatás-igény

2016.07.26 - 2016.10.25
kérelmek száma összesen
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2016.10.26 - 2016.11.30

VP-ÉLIP keretösszeg és támogatás-igénylés alakulása Ft-ban

IGÉNYLÉS

274 641 768 485

KERET

167 370 000 000

0
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150 000 000 000
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200 000 000 000

250 000 000 000

300 000 000 000

Az élelmiszeripar támogatása EU társfinanszírozású operatív programok
és hazai finanszírozás alapján a következő forrásokból történhet 20142020 között
• VP
• GINOP
• VEKOP
• Nagyvállalati Beruházási Támogatás Program
• Beruházás Ösztönzési Célelőirányzata (EKD)
• Irinyi Terv
• (pántlikázva: sertésfeldolgozói „de minimis”)
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Köszönöm a figyelmet!
További információ és projekt tervezés, -management:

AKP Programiroda Kft.
www.akp.hu – www.akpiroda.com

akpiroda@gmail.com
06/20-9340-861, 06/20-9340-781
AKP Programiroda Kft.

