
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Nemzeti Diverzifikációs Program 
jogcímeinek indítási ütemezése 

 

Jogcím 
Tervezett beindítás - támogatási kérelem benyújtási 

idıszak (TK) 

I. tengely   

Termelıi csoportok mőködése 2009. szeptember 

Fiatal mezıgazdasági termelık elindítása 2009. szeptember 

Mezıgazdasági termékek értéknövelése energetikai 
célú félkész és végtermék elıállítására (nyersszesz, 
nyersolaj) 

2009. szeptember - november 

Állattartó telepek korszerősítése (ÁTK) 2009. október 

Mezıgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP) 2009. október 

Mezıgazdasági utak fejlesztése 2009. október 

Mezıgazdasághoz és erdıgazdálkodáshoz 
kapcsolódó szakmai képzések  

2009. október 

Mezıgazdaság üzemi és közösségi létesítmények 
fejlesztése az öntözés, melioráció és egyéb 
vízgazdálkodás tárgyában 

2009. november 

Ültetvénytelepítés (gyümölcsültetvény) 2009. november 

Kertészet korszerősítése 2009. december 

Mezıgazdasági termelık és erdıgazdálkodók 
részére nyújtott szaktanácsadás igénybe vétele 
(Szaktanácsadás) 

2009. december 

Növénytermesztés létesítményeinek korszerősítése 
(szárítók) 

2010. március 

Gazdaság átadása 2010. március 

Erdık gazdasági értékének növelése (ápolás) 2010. március 

Ültetvénytelepítés (fásszárú) 2010. március 

Ültetvénytelepítés (lágyszárú) 2010. március 

II. tengely   
Agrárerdészeti rendszerek létrehozása 
mezıgazdasági területeken 

2009. július - augusztus, 
2010. május - június 

Erdı-környezetvédelem 2009. október 
Nem termelı beruházások - erdészeti területen 
(szerkezet átalakítás) 

2009. október 

Erdészeti potenciál - helyreállítás 2009. november 
Kedvezıtlen adottságú területek (egyben kifizetési 
kérelem is) 

2010.  - Egységes kifizetési kérelemmel együtt 

Natura 2000 kifizetés (egyben kifizetési kérelem is) 2010.  - Egységes kifizetési kérelemmel együtt 
İshonos mezıgazdasági állatfajták tenyésztésben 
történı támogatása 

2010. május 

Mezıgazdasági területek elsı erdısítése 2010. május - június 
Nem termelı beruházások - mezıgazdasági 
területen 

2010. június 

III. tengely   
A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatás - integrált szolgáltató terek 
(IKSZT) 

2009. szeptember 

Falumegújítás és -fejlesztés 2009. november 
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2009. november 
Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2009. november 
Vidéki örökség megırzése és fenntartható 
fejlesztése 

2009. november 

IV. tengely   

LEADER 2009. október 
Nemzeti Diverzifikációs Program   

NDP - Mezıgazdasági üzemek korszerősítése 2009. október 
NDP - Mezıgazdasági termékek értéknövelése 2009. október 
NDP - Falumegújítás és -fejlesztés 2009. október 
NDP - Mikrovállalkozások létrehozása és 
fejlesztése 

2009. október 

NDP- Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2009. október 
NDP - Vidéki örökség megırzése és fenntartható 
fejlesztése 

2009. október 

 


