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Tisztelt Ügyfelünk!

A 2014-2020 Nemze� Vidékfejlesztési Program keretben a kis- és közepes 

méretű gazdaságok kapnak támogatást bővítésre, korszerűsítésre. A 4-es 

(Beruházás tárgyi eszközökkel) és 6-os (Gazdaságok és vállalkozások 

korszerűsítése) tengelyek lehetőséget nyújtanak Önnek is, hogy hozzájárulhasson a 

tudatos vidékfejlesztéshez. A támogatás elnyeréséhez szükséges egy jól megírt 

pályázat. Ami nem csak nyertes, de sikeresen kivitelezhető és nyereséges is kell, 

hogy legyen.

A vidékfejlesztési program prioritásai:

·�Természetes erőforrások menedzselése

·�Vidéki területek kiegyensúlyozo� fejlesztése

·�Gazdaságok életképességének növekedése és korszerűsítése

·�Mezőgazdasági termékek feldolgozása

·�Mezőgazdász generációk fiatalítása 

·�Vidéken történő nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása, fejlesztése

·�Gyümölcstermesztési szektor fellendítése

Kik pályázhatnak?

·�KFT

·�Egyéni vállalkozás

·�Családi gazdaság

·�Közbirtokosság

·�Egyesület

A LAM Alapítvány munkatársai szívesen segítenek Önnek:

·�Előzetes felmérés

·�Gazdaság értékének kiszámítása (S.O. érték)

·�Pontérték-számítás

·�Pályáza�rás

·�Pályázat-menedzsment

·�Jogi személyiség megszerzése
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Elérhetőségeink

527105 Illyefalva
Fő utca 222. szám 
Kovászna megye, Románia

Telefon: +40 267 34 76 57
               +40 371 40 94 79

Fax:        +40 267 34 76 57

E-mail:   office@lamilieni.ro

Web:      www.lamilieni.ro
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·�épületek építése és modernizálása

·�gazdaságok közművesítése

·�ingatlanok felszerelése

·�mezőgazdasági gépek, berendezések vásárlása

·�öntöző rendszerek korszerűsítése

·rövid élelmiszerláncokon belül működő üzlethelyiségek felszerelése

·�speciális járművek vásárlása

·�szőlős és évelő kultúrák létesítése

4.1.  Mezőgazdasági és álla�enyésztési befektetések támogatása
4.1a Gyümölcstermesztési befektetések támogatása

Gazdaság minimális értéke: 8000 S.O.

Támogatás mértéke: 50% Lekérhető összeg: 100.000-2.000.000 €
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·�állatvásárlás

·�mezőgazdasági épületek építése, korszerűsítése és felszerelése

·�mezőgazdasági gépek, berendezések és az ezekhez tartozó szo�verek vásárlása

*40 évnél fiatalabb gazdálkodók első alkalommal való letelepedésének támogatása.

6.1. Fiatal gazdák támogatása*

Gazdaság minimális értéke: 12000 S.O. 

Támogatás mértéke: 100% Lekérhető összeg: 40.000-50.000 €
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·�agroturisz�kai panziók létrehozása

·�egészségügyi szolgáltatások elindítása

·�kézműves tevékenységek indítása

· nem mezőgazdasági szolgáltatások létesítése

6.2. Vidéken történő, nem mezőgazdasági jellegű 
tevékenységek támogatása

Gazdaság minimális értéke: - 

Támogatás mértéke: 100% Lekérhető összeg: 50.000-70.000 €
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·�állatvásárlás

·�egyszerű beszerzések

·�mezőgazdasági épületek építése és korszerűsítése

·�mezőgazdasági gépek, berendezések és a hozzátartozó szo�verek vásárlása

6.3. Kisméretű és családi gazdaságok támogatása

Gazdaság minimális értéke: 8000-12000 S.O. 

Támogatás mértéke: 100% Lekérhető összeg: 15.000 €

7



·�agroturisz�kai panziók építése

·�kézműves tevékenységek támogatása

·�nem mezőgazdasági épületek építése, bővítése, újítása és felszerelése

·�nem mezőgazdasági szolgáltatások fejlesztése

·�termelésben használt gépek beszerzése

6.4. Nem mezőgazdasági tevékenységek létesítése, 

fejlesztése és korszerűsítése

Gazdaság minimális értéke: - 

Támogatás mértéke: 90% Lekérhető összeg: 200.000 €
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