
A. Horizontális célok 1. Horizontális célok

AA. Kutatás-fejlesztés és innováció 1.1. Kutatás-fejlesztés és innováció

1.1.1. K+F projektekhez nyújtott támogatás

1.1.2. A K+F projektekkel kapcsolatos 

megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott 

támogatás

1.1.3. A kutatási infrastruktúra megépítéséhez vagy 

korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

1.1.4. Innovációs tevékenységekhez nyújtott 

támogatás

1.1.5. Az innovációs klaszterek támogatása

AB. Környezetvédelem 1.2. Környezetvédelem

AC. Kockázati tőkebefektetés 1.3. Kockázati tőkebefektetés

AD. Megmentés és szerkezetátalakítás 1.4. Megmentés és szerkezetátalakítás

AE. Kultúra 1.5. Kultúra

AF. Filmgyártás 1.6. Filmgyártás

AG. Exporthitel-biztosítás és exporthitel-garancia 1.7. Exporthitel-biztosítás és exporthitel-garancia

AH. Közszolgálati műsorszolgáltatás 1.8. Közszolgálati műsorszolgáltatás

B. Regionális támogatás 2. Regionális támogatás

BA. Beruházás 2.1. Beruházás

BAA. Regionális beruházási támogatás 2.1.1. Regionális beruházási támogatás

BAB. Foglalkoztatási támogatás 2.1.2. Foglalkoztatási támogatás

BB. Regionális hátrány csökkentése érdekében 

nyújtott, időben korlátozott, mértékében csökkenő 

működési támogatás

2.2. Regionális hátrány csökkentése érdekében 

nyújtott, időben korlátozott, mértékében csökkenő 

működési támogatás

BC. Kis- és középvállalkozások beruházással 

kapcsolatos előkészítő tanulmányának és 

beruházással kapcsolatban igénybe vett 

tanácsadásának támogatása

2.3. Kis- és középvállalkozások beruházással 

kapcsolatos előkészítő tanulmányának és 

beruházással kapcsolatban igénybe vett 

tanácsadásának támogatása

BD. Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára 

nyújtott támogatás

2.4. Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára 

nyújtott támogatás

C. Ágazati támogatások 3. Ágazati támogatás

CA. Gépjárműipar 3.1. Gépjárműipar

CB. Szénbányászat 3.2. Szénbányászat

CC. Acélipar 3.3. Acélipar

CD. Szintetikusszál-ipar 3.4. Szintetikusszál-ipar

CE. Hajóépítő-ipar 3.5. Hajóépítő-ipar

CF. Szállítás 3.6. Szállítás

CFA. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás 3.6.1. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás

CFB. Légi közlekedés és szállítás 3.6.2. Légi közlekedés és szállítás

CFC. Tengeri közlekedés és szállítás 3.6.3. Tengeri közlekedés és szállítás

3.6.4. Kombinált szállítási támogatás

D. Csekély összegű támogatás 4. Csekély összegű (de minimis) támogatás

4.1. Általános csekély összegű (de minimis) 

támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet)

4.1.1. Általános csekély összegű (de minimis) 

támogatás nem közúti árufuvarozó részére

4.1.2. Általános csekély összegű (de minimis) 

támogatás közúti árufuvarozó részére

4.2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 

támogatás (1408/2013/EU bizottsági rendelet)

4.3. Halászati csekély összegű (de minimis) 

támogatás (717/2014/EU bizottsági rendelet)

E. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdése alapján 

nyújtott támogatások

5. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdése alapján 

nyújtott támogatás

EA. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés a) pontja 

alapján: magánszemély fogyasztónak nyújtott 

szociális jellegű támogatás

5.1. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés a) pontja 

alapján magánszemély fogyasztónak nyújtott 

szociális jellegű támogatás

EB. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja 

alapján: természeti csapás és egyéb rendkívüli 

események kompenzálása

5.2. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja 

alapján természeti csapás és egyéb rendkívüli 

események kompenzálása

6. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján 

egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly 

zavar megszüntetésére nyújtott támogatás

G. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés e) pontja 

alapján történő mentesítés

7. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján 

történő mentesítés

H. Az EUMSz 108. cikk (2) bekezdés 3. albekezdése 

alapján történő rendkívüli mentesítés

8. Az EUMSz 108. cikk (2) bekezdés harmadik 

albekezdése alapján történő rendkívüli mentesítés

I. Közszolgáltatásért nyújtott állami támogatás 9. Közszolgáltatásért nyújtott állami támogatás

IA. A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá 

tartozó állami támogatás

9.1. A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá 

tartozó állami támogatás

IB. Egyéb, a 2012/21/EU bizottsági határozat, illetve 

az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatálya alá nem tartozó állami támogatás

9.2. Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás

IC. Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás

9.3. Egyéb, a 2012/21/EU bizottsági határozat vagy 

az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatálya alá nem tartozó állami támogatás

ID. Csekély összegű közszolgáltatási támogatás
9.4. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá 

tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás

J. A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján 

nyújtott támogatások

10. A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján 

nyújtott támogatás

JA. Regionális támogatás 10.1. Regionális támogatás

10.1.1. Regionális beruházási és foglalkoztatási 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 13. 

cikk)

10.1.2. Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére 

nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 14. cikk)
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JB. Kis- és középvállalkozások részére nyújtott 

beruházási és foglalkoztatási támogatás

10.2. Kkv-k részére nyújtott beruházási és 

foglalkoztatási támogatás

10.2.1. Kkv-k részére nyújtott beruházási és 

foglalkoztatási támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 15. cikk)

JC. Női vállalkozóknak nyújtott támogatás 10.3. Női vállalkozóknak nyújtott támogatás

10.3.1. Női vállalkozók által újonnan létrehozott 

kisvállalkozások részére nyújtott támogatás 

(800/2008/EK bizottsági rendelet 16. cikk)

JD. Környezetvédelmi támogatás 10.4. Környezetvédelmi támogatások

10.4.1. A vállalatok számára a közösségi 

környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 

közösségi szabványok hiányában a 

környezetvédelem szintjének emelését lehetővé 

tevő beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 18. cikk)

10.4.2. A közösségi szabványok túlteljesítését, 

illetve közösségi szabványok hiányában a 

környezetvédelem szintjének emelését lehetővé 

tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 19. 

cikk)

10.4.3. A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz 

idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 20. 

cikk)

10.4.4. Az energiamegtakarítási intézkedésekhez 

nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás 

(800/2008/EK bizottsági rendelet 21. cikk)

10.4.5. A nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott 

környezetvédelmi támogatás (800/2008/EK 

bizottsági rendelet 22. cikk)

10.4.6. A megújuló energiaforrásokból származó 

energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi 

beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 23. cikk)

10.4.7. Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 24. 

cikk)

10.4.8. Környezeti adók csökkentése formájában 

nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 25. cikk)

JE. Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz 

és a kis- és középvállalkozások vásárokon való 

részvételéhez nyújtott támogatások

10.5. Kkv-k részére tanácsadáshoz és a kkv-k 

vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások

10.5.1. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 26. 

cikk)

10.5.2. A kkv-k vásárokon való részvételéhez 

nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 27. cikk)

JF. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 10.6. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás

10.6.1. Kockázati tőke formájában nyújtott 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 29. 

cikk)

JG. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás
10.7. Kutatási és fejlesztési és innovációs 

támogatások

10.7.1. Kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 31. 

cikk)

10.7.1.1. Alapkutatás *800/2008/EK bizottsági 

rendelet 31. cikk (2) bekezdés a) pont+

10.7.1.2. Ipari kutatás *800/2008/EK bizottsági 

rendelet 31. cikk (2) bekezdés b) pont+

10.7.1.3. Kísérleti fejlesztés *800/2008/EK bizottsági 

rendelet 31. cikk (2) bekezdés c) pont+

10.7.2. A műszaki megvalósíthatósági 

tanulmányokhoz nyújtott támogatás (800/2008/EK 

bizottsági rendelet 32. cikk)

10.7.3. A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 

kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 33. 

cikk)

10.7.4. A mezőgazdasági és halászati ágazatban 

nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás 

(800/2008/EK bizottsági rendelet 34. cikk)

10.7.5. Kezdő innovatív vállalkozások részére 

nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 35. cikk)

10.7.6. Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 

és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz 

nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 36. cikk)

10.7.7. A magasan képzett munkaerő 

kölcsönzéséhez nyújtott támogatás (800/2008/EK 

bizottsági rendelet 37. cikk)

JH. Képzési támogatás 10.8. Képzési támogatások

10.8.1. Képzési támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 39. cikk)

10.8.1.1. Szakképzés

10.8.1.2. Általános képzés



JI. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő 

munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott 

támogatás

10.9. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő 

munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott 

támogatások

10.9.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók 

felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott 

támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 40. 

cikk)

10.9.2. A fogyatékkal élő munkavállalók 

foglalkoztatásához bértámogatás formájában 

nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági 

rendelet 41. cikk)

10.9.3. A fogyatékkal élő munkavállalók 

foglalkoztatása többletköltségeinek 

ellentételezésére nyújtott támogatás (800/2008/EK 

bizottsági rendelet 42. cikk)

K. Egyéb 11. Egyéb

L. Beruházáshoz nyújtott támogatás az 

1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján

12. A Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti 

regionális beruházási támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2006. október 24-i 

1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján 

beruházáshoz nyújtott támogatás

M. Az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a 

szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való 

alkalmazásáról szóló közösségi iránymutatás alapján 

nyújtott támogatás

13. Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályoknak a szélessávú hálózatok mielőbbi 

kiépítésére való alkalmazásáról szóló közösségi 

iránymutatás alapján nyújtott támogatás

N. Halászat 14. Halászat

14.1. A halászati és akvakultúra-ágazat számára 

nyújtott állami támogatások vizsgálatáról szóló 

iránymutatás alapján nyújtott támogatás

14.2. Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján 

nyújtott támogatás

14.2.1. A halászat fenntartható fejlesztése

14.2.1.1. Az innovációhoz nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikk)

14.2.1.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 14. 

cikk)

14.2.1.3. A tudósok és a halászok közötti partnerség 

előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 15. cikk)

14.2.1.4. Az emberi erőforrás fejlesztéséhez, 

munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd 

előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 16. cikk)

14.2.1.5. A diverzifikáció előmozdításához és új 

jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 17. 

cikk)

14.2.1.6. A fiatal halászok számára nyújtott 

vállalkozásindítási támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 18. cikk)

14.2.1.7. Az egészség védelmét és a biztonság 

fokozását célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági 

rendelet 19. cikk)

14.2.1.8. A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és 

környezeti események okozta károk enyhítését 

szolgáló kölcsönös alapok számára nyújtott 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 20. 

cikk)

14.2.1.9. A halászati lehetőségek elosztási 

rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)

14.2.1.10. A védelmi intézkedések megtervezéséhez 

és végrehajtásához és a regionális 

együttműködéshez nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)

14.2.1.11. A halászat tengeri környezetre gyakorolt 

hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok 

védelméhez igazítását célzó támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)

14.2.1.12. A tengerek biológiai erőforrásainak 

védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 24. 

cikk)

14.2.1.13. A fenntartható halászati tevékenységek 

keretében a tengerek biológiai sokféleségének és a 

tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és 

helyreállításához, valamint az ellentételezési 

rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)

14.2.1.14. Az energiahatékonyság javítását és az 

éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 26. 

cikk)

14.2.1.15. A hozzáadott érték és a termékminőség 

növelésére, valamint a nem szándékos fogások 

megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)



14.2.1.16. A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési 

csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 28. 

cikk)

14.2.1.17. A belvízi halászathoz, valamint a belvízi 

állat- és növényvilág védelméhez nyújtott 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 29. 

cikk)

14.2.2. Az akvakultúra fenntartható fejlesztése

14.2.2.1. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló 

innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 30. cikk)

14.2.2.2. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló 

termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)

14.2.2.3. Az akvakultúra-gazdaságok számára 

biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és 

tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)

14.2.2.4. Az emberi erőforrás és a hálózatok 

akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez 

nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági 

rendelet 33. cikk)

14.2.2.5. Az akvakultúra-telepek potenciáljának 

növeléséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 34. cikk)

14.2.2.6. Az akvakultúrával foglalkozó új 

gazdálkodóknak a fenntartható akvakultúra-

gyakorlatok alkalmazására való ösztönzéséhez 

nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági 

rendelet 35. cikk)

14.2.2.7. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 

rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való 

áttéréshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 36. cikk)

14.2.2.8. A környezetvédelmi szolgáltatásokat 

biztosító akvakultúra előmozdításához nyújtott 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 37. 

cikk)

14.2.2.9. A közegészségügyi intézkedésekhez 

nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági 

rendelet 38. cikk)

14.2.2.10. Az állat-egészségügyi és állatjóléti 

intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 39. cikk)

14.2.2.11. Az akvakultúra-állományok biztosításához 

nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági 

rendelet 40. cikk)

14.2.3. A forgalmazással és a feldolgozással 

kapcsolatos intézkedések

14.2.3.1. A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott 

támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 41. 

cikk)

14.2.3.2. A halászati és akvakultúra-termékek 

feldolgozásához nyújtott támogatás (1388/2014/EU 

bizottsági rendelet 42. cikk)

14.2.4. Egyéb támogatási kategóriák

14.2.4.1. Az adatgyűjtéshez nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)

14.2.4.2. A természeti katasztrófák által okozott 

károk helyreállításához nyújtott támogatás 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)

14.2.4.3. Adómentességek vagy -kedvezmények a 

2003/96/EK irányelvvel összhangban 

(1388/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)

O. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján 

nyújtott támogatások

15. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján 

nyújtott támogatás

OA. Regionális támogatás 15.1. Regionális támogatás

15.1.1. Regionális beruházási támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)

15.1.2. Regionális városfejlesztési támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)

OB. Kis- és középvállalkozások részére nyújtott 

beruházási és foglalkoztatási támogatás
15.2. Kkv-knak nyújtott támogatás

15.2.1. Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)

OD. Kis- és középvállalkozások részére 

tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozások 

vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások

15.2.2. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott 

támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 18. 

cikk)

15.2.3. A kkv-k vásárokon való részvételéhez 

nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 19. cikk)

OI. Európai területi együttműködési projektekben 

részt vevő kis- és középvállalkozásoknál felmerült 

együttműködési költségekhez nyújtott támogatás

15.2.4. Az európai területi együttműködési 

projektekben részt vevő kkv-knál felmerült 

együttműködési költségekhez nyújtott támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)



OE. Kis- és középvállalkozások finanszírozási 

eszközökhöz való hozzáférését elősegítő 

támogatások

15.3. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való 

hozzáférését elősegítő támogatás

15.3.1. Kockázatfinanszírozási támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)

15.3.2. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)

15.3.3. Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési 

platformoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU 

bizottsági rendelet 23. cikk)

15.3.4. Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)

OF. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás 15.4. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

15.4.1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott 

támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25. 

cikk)

15.4.1.1. Alapkutatás *651/2014/EU bizottsági 

rendelet 25. cikk (2) bekezdés a) pont+

15.4.1.2. Alkalmazott kutatás *651/2014/EU 

bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés b) pont+

15.4.1.3. Kísérleti fejlesztés *651/2014/EU bizottsági 

rendelet 25. cikk (2) bekezdés c) pont+

15.4.1.4. Megvalósíthatósági tanulmány 

*651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) 

bekezdés d) pont+

15.4.2. Kutatási infrastruktúrához nyújtott 

beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 26. cikk)

15.4.3. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)

15.4.4. Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)

15.4.5. Eljárási és szervezési innováció támogatása 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)

15.4.6. A halászati és akvakultúra-ágazatban 

nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (651/2014/EU 

bizottsági rendelet 30. cikk)

OG. Képzési támogatás 15.5. Képzési támogatás

15.5.1. Képzési támogatás (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 31. cikk)

OH. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő 

munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott 

támogatás

15.6. Hátrányos helyzetű és megváltozott 

munkaképességű munkavállalókra irányuló 

támogatás

15.6.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók 

felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott 

támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 32. 

cikk)

15.6.2. A megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás 

formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU 

bizottsági rendelet 33. cikk)

15.6.3. A megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásával járó 

többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott 

támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 34. 

cikk)

15.6.4. Hátrányos helyzetű munkavállalók 

segítésének költségeit ellentételező támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)

OC. Környezetvédelmi támogatás 15.7. Környezetvédelmi támogatás

15.7.1. A vállalkozások számára az uniós 

környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 

uniós szabványok hiányában a környezetvédelem 

szintjének emelését lehetővé tevő beruházási 

támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36. 

cikk)

15.7.2. A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt 

történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási 

támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 37. 

cikk)

15.7.3. Energiahatékonysági intézkedésekhez 

nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU 

bizottsági rendelet 38. cikk)

15.7.4. Épület-energiahatékonysági projektekre 

irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU 

bizottsági rendelet 39. cikk)

15.7.5. Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre 

irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU 

bizottsági rendelet 40. cikk)

15.7.6. Megújuló energia támogatására irányuló 

beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 41. cikk)

15.7.7. Megújuló energiaforrásból származó 

villamos energia termelésének ösztönzésére 

irányuló működési támogatás (651/2014/EU 

bizottsági rendelet 42. cikk)

15.7.8. Kisméretű létesítmények megújulóenergia-

termelésének ösztönzésére irányuló működési 

támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 43. 

cikk)



15.7.9. A 2003/96/EK irányelv szerinti 

környezetvédelmi adókedvezmény formájában 

nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 44. cikk)

15.7.10. Szennyezett terület 

szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási 

támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 45. 

cikk)

15.7.11. Energiahatékony távfűtéshez és 

távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk)

15.7.12. Hulladék-újrafeldolgozásra és -

újrahasználatra irányuló beruházási támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk)

15.7.13. Energetikai infrastruktúrára irányuló 

beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 48. cikk)

15.7.14. Környezetvédelmi tanulmányokhoz 

nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 49. cikk)

OJ. A természeti katasztrófa okozta károk 

helyreállítására nyújtott támogatás

15.8. Természeti katasztrófa okozta károk 

helyreállítására nyújtott támogatás

15.8.1. A természeti katasztrófa okozta károk 

helyreállítására irányuló támogatási programok 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 50. cikk)

OK. Széles sávú infrastruktúra-beruházásra irányuló 

támogatás

15.9. Széles sávú infrastruktúrára irányuló 

támogatás

15.9.1. Széles sávú infrastruktúrára irányuló 

támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. 

cikk)

OL. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 

előmozdító támogatás

15.10. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 

előmozdító támogatás

15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség 

megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU 

bizottsági rendelet 53. cikk)

OM. Audiovizuális művek támogatása

15.10.2. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó 

támogatási programok (651/2014/EU bizottsági 

rendelet 54. cikk)

ON. Sportlétesítményekre és multifunkcionális 

szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás

15.11. Sportlétesítményekre és multifunkcionális 

szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás

15.11.1. Sportlétesítményekre és multifunkcionális 

szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk)

OO. Helyi infrastruktúra támogatás 15.12. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

15.12.1. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás 

(651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikk)

P. Mezőgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti 

támogatás

16. Mezőgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti 

támogatás

16.1. Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott 

állami támogatásokról szóló európai uniós 

iránymutatások, 2014-2020

16.1.1. A mezőgazdasági termékek elsődleges 

termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával 

foglalkozó vállalkozások részére nyújtott 

támogatások (1. fejezet)

16.1.1.1. Vidékfejlesztési intézkedések (1.1. pont)

16.1.1.1.1. Beruházáshoz nyújtott támogatás (1.1.1. 

pont)

16.1.1.1.1.1. Az elsődleges mezőgazdasági 

termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági 

üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy 

immateriális javakra irányuló beruházásokhoz 

nyújtott támogatás (1.1.1.1. pont)

16.1.1.1.1.2. A mezőgazdasági üzemek területén 

található kulturális és természeti örökség 

megőrzésére irányuló beruházásokhoz nyújtott 

támogatás (1.1.1.2. pont)

16.1.1.1.1.3. A gazdasági épületek áthelyezésére 

irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(1.1.1.3. pont)

16.1.1.1.1.4. A mezőgazdasági termékek 

feldolgozásával és mezőgazdasági termékek 

forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz 

nyújtott támogatás (1.1.1.4. pont)

16.1.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők 

tevékenységének megkezdéséhez és a 

mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott 

vállalkozásindítási támogatás (1.1.2. pont)

16.1.1.1.3. A mezőgazdasági üzemek átruházásához 

nyújtott támogatás (1.1.3. pont)

16.1.1.1.4. A termelői csoportok és szervezetek 

tevékenységének megkezdéséhez nyújtott 

támogatás a mezőgazdasági ágazatban (1.1.4. pont)

16.1.1.1.5. Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal 

kapcsolatos, valamint az állatjóléti 

kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott 

támogatások (1.1.5. pont)



16.1.1.1.5.1. Az agrár-környezetvédelmi és 

éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások 

teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.5.1. pont)

16.1.1.1.5.2. Állatjóléti kötelezettségvállalások 

teljesítéséhez nyújtott támogatás (1.1.5.2. pont)

16.1.1.1.6. A Natura 2000 területekkel és a víz-

keretirányelvvel kapcsolatos hátrányok 

leküzdéséhez nyújtott támogatás (1.1.6. pont)

16.1.1.1.7. A hátrányos természeti adottságokkal 

vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 

területek számára biztosított támogatás (1.1.7. 

pont)

16.1.1.1.8. Ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott 

támogatás (1.1.8. pont)

16.1.1.1.9. A mezőgazdasági termékek termelőinek 

a minőségrendszerekben való részvételéhez 

nyújtott támogatás (1.1.9. pont)

16.1.1.1.10. A mezőgazdasági ágazatban 

megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott 

támogatás (1.1.10. pont)

16.1.1.1.10.1. A tudástranszferhez és tájékoztatási 

tevékenységekhez nyújtott támogatás (1.1.10.1. 

pont)

16.1.1.1.10.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz 

nyújtott támogatás (1.1.10.2. pont)

16.1.1.1.10.3. A mezőgazdasági üzemben szükséges 

személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott 

támogatás (1.1.10.3. pont)

16.1.1.1.11. A mezőgazdasági ágazatban folytatott 

együttműködés céljából nyújtott támogatás (1.1.11. 

pont)

16.1.1.2. Kockázat- és válságkezelés (1.2. pont)

16.1.1.2.1. A mezőgazdasági termelésben vagy a 

mezőgazdasági termelés eszközeiben okozott kár 

ellentételezésére, valamint a károk megelőzésére 

irányuló támogatások (1.2.1. pont)

16.1.1.2.1.1. A természeti katasztrófák vagy 

rendkívüli események által okozott károk 

orvoslásához nyújtott támogatás (1.2.1.1. pont)

16.1.1.2.1.2. A természeti katasztrófához 

hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által 

okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatás 

(1.2.1.2. pont)

16.1.1.2.1.3. Az állatbetegségek és 

növénykárosítóval való fertőzöttség megelőzése, 

megfékezése és felszámolása költségeihez nyújtott 

támogatás és az állatbetegségek és növénykárosítók 

által okozott károk orvoslásához nyújtott támogatás 

(1.2.1.3. pont)

16.1.1.2.1.4. Elhullott állatok kapcsán nyújtott 

támogatás (1.2.1.4. pont)

16.1.1.2.1.5. A védett állatok által okozott károk 

ellentételezésére nyújtott támogatás (1.2.1.5. pont)

16.1.1.2.1.6. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott 

támogatás (1.2.1.6. pont)

16.1.1.2.1.7. A kölcsönös kockázatkezelési alapok 

számára nyújtott pénzügyi hozzájárulásokhoz 

nyújtott támogatás (1.2.1.7. pont)

16.1.1.2.2. A termelési kapacitás megszüntetéséhez 

nyújtott támogatások (1.2.2. pont)

16.1.1.2.2.1. A kapacitásnak az állatok, növények 

vagy emberek egészségével kapcsolatos, higiéniai, 

etikai vagy környezeti okokból történő 

megszüntetése (1.2.2.1. pont)

16.1.1.2.2.2. A kapacitás egyéb okokból történő 

megszüntetése (1.2.2.2. pont)

16.1.1.3. A támogatás egyéb típusai a 

mezőgazdasági ágazatban (1.3. pont)

16.1.1.3.1. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott 

támogatás (1.3.1. pont)

16.1.1.3.2. A mezőgazdasági termékekkel 

kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott 

támogatás (1.3.2. pont)

16.1.1.3.3. A legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri 

szigetek részére nyújtott támogatás (1.3.3. pont)

16.1.1.3.4. A mezőgazdasági birtokrendezéshez 

nyújtott támogatás (1.3.4. pont)

16.1.1.3.5. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások 

megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott 

támogatás (1.3.5. pont)

16.1.1.3.6. A mezőgazdasági ágazatban nyújtott 

kutatási-fejlesztési támogatás (1.3.6. pont)



16.1.2. Az EMVA-ból társfinanszírozott, ilyen 

társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti 

finanszírozásként, illetve tisztán állami 

támogatásként az erdészeti ágazatnak nyújtott 

támogatások (2. fejezet)

16.1.2.1. Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők 

életképességének javítására irányuló beruházások 

(2.1. pont)

16.1.2.1.1. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz 

nyújtott támogatás (2.1.1. pont)

16.1.2.1.2. Az agrárerdészeti rendszerek 

létrehozásához nyújtott támogatás (2.1.2. pont)

16.1.2.1.3. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, 

természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen 

éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati 

jelenségek, növénykárosítók és 

katasztrófaesemények által okozott erdőkárok 

megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás 

(2.1.3. pont)

16.1.2.1.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló 

képességének és környezeti értékének növelését 

célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.4. 

pont)

16.1.2.1.5. Az erdőgazdálkodási technológiákra, 

valamint erdei termékek feldolgozására, 

mobilizálására és értékesítésére irányuló 

beruházásokhoz nyújtott támogatás (2.1.5. pont)

16.1.2.1.6. Az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, 

korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó 

infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(2.1.6. pont)

16.1.2.2. A Natura 2000 erdőterületekkel 

kapcsolatos hátrányok leküzdéséhez nyújtott 

támogatás (2.2. pont)

16.1.2.3. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal 

kapcsolatos szolgáltatásokhoz és az 

erdővédelemhez nyújtott támogatás (2.3. pont)

16.1.2.4. Az erdészeti ágazatban megvalósuló 

tudástranszferhez és tájékoztatási 

tevékenységekhez nyújtott támogatás (2.4. pont)

16.1.2.5. Az erdészeti ágazatban nyújtott 

tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás 

(2.5. pont)

16.1.2.6. Az erdészeti ágazatban folytatott 

együttműködés céljából nyújtott támogatás (2.6. 

pont)

16.1.2.7. A termelői csoportok és szervezetek 

tevékenységének megkezdéséhez nyújtott 

támogatás az erdészeti ágazatban (2.7. pont)

16.1.2.8. Az erdészeti ágazatban nyújtott egyéb, 

ökológiai, védelmi és rekreációs célt szolgáló 

támogatás (2.8. pont)

16.1.2.8.1. Az olyan egyedi erdészeti 

intézkedésekhez és beavatkozásokhoz nyújtott 

támogatás, amelyek elsődleges célja az erdei 

ökoszisztéma és a biológiai sokféleség vagy a 

hagyományos táj fenntartása vagy helyreállítása 

(2.8.1. pont)

16.1.2.8.2. A talaj minőségének fenntartásához és 

javításához, valamint a fák kiegyensúlyozott és 

egészséges növekedésének biztosításához nyújtott 

támogatás az erdészeti ágazatban (2.8.2. pont)

16.1.2.8.3. A természetes ösvények, tájképi elemek 

és jellemzők, valamint az állatok természetes 

élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása az 

erdészeti ágazatban (2.8.3. pont)

16.1.2.8.4. Az utak fenntartásához nyújtott 

támogatás az erdőtüzek megelőzése érdekében 

(2.8.4. pont)

16.1.2.8.5. A jogszabályban meghatározott állatok 

által az erdőkben okozott károk orvoslásához 

nyújtott támogatás (2.8.5. pont)

16.1.2.8.6. Az erdőgazdálkodási tervek 

kidolgozásához nyújtott támogatás (2.8.6. pont)

16.1.2.9. Az erdészeti ágazatban nyújtott, 

mezőgazdasági támogatási intézkedésekkel 

párhuzamos támogatás (2.9. pont)

16.1.2.9.1. Az erdészeti ágazatban nyújtott kutatási-

fejlesztési támogatás (2.9.1. pont)

16.1.2.9.2. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott 

támogatás (2.9.2. pont)

16.1.3. Az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az ilyen 

társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő 

nemzeti finanszírozásként a vidéki térségekben 

nyújtott támogatások (3. fejezet)



16.1.3.1. A mezőgazdasági termékek nem 

mezőgazdasági termékké való feldolgozásával, a 

gyapottermeléssel vagy a nem mezőgazdasági 

tevékenységek létrehozásával és fejlesztésével 

kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(3.1. pont)

16.1.3.2. Alapvető szolgáltatásokhoz és a falvak 

megújításához a vidéki térségekben nyújtott 

támogatás (3.2. pont)

16.1.3.3. A vidéki térségekben folytatott nem 

mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott 

vállalkozásindítási támogatás (3.3. pont)

16.1.3.4. A vidéki térségekben, nem a 

mezőgazdasági ágazatban működő egyéb 

földkezelőknek és vállalkozásoknak agrár-

környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 

kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott 

támogatás (3.4. pont)

16.1.3.5. Az egyéb földkezelők részére a Natura 

2000 területekkel kapcsolatos hátrányok 

leküzdéséhez nyújtott támogatás (3.5. pont)

16.1.3.6. A vidéki térségekben megvalósuló 

tudástranszferhez és tájékoztatási 

tevékenységekhez nyújtott támogatás (3.6. pont)

16.1.3.7. A vidéki térségekben nyújtott tanácsadási 

szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (3.7. pont)

16.1.3.8. Aktív mezőgazdasági termelőknek a 

gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó 

minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (3.8. pont)

16.1.3.9. A minőségrendszer hatálya alá tartozó 

gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos 

tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez 

nyújtott támogatás (3.9. pont)

16.1.3.10. A vidéki térségekben folytatott 

együttműködés céljából nyújtott támogatás (3.10. 

pont)

16.1.3.11. Kölcsönös kockázatkezelési alapok 

létrehozásához nyújtott támogatás (3.11. pont)

Q. A 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján 

nyújtott támogatások

17. A 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján 

nyújtott támogatás

QA. Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a 

mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a 

mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó 

kis- és középvállalkozások részére nyújtott 

támogatások

17.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a 

mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a 

mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó 

kkv-k részére nyújtott támogatások

17.1.1. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez 

kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben 

végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális 

javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)

17.1.2. A mezőgazdasági birtokrendezéshez nyújtott 

támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 15. 

cikk)

17.1.3. A gazdasági épületek áthelyezésére irányuló 

beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU 

bizottsági rendelet 16. cikk)

17.1.4. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával 

és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával 

kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)

17.1.5. A fiatal mezőgazdasági termelők 

tevékenységének megkezdéséhez és a 

mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott 

vállalkozásindítási támogatás (702/2014/EU 

bizottsági rendelet 18. cikk)

17.1.6. A termelői csoportok és szervezetek 

tevékenységének megkezdéséhez nyújtott 

támogatás a mezőgazdasági ágazatban 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)

17.1.7. A mezőgazdasági termékek termelőinek a 

minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott 

támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 20. 

cikk)

17.1.8. A tudástranszferhez és tájékoztatási 

tevékenységekhez nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)

17.1.9. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott 

támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 22. 

cikk)

17.1.10. A mezőgazdasági üzemben szükséges 

személyi helyettesítési szolgáltatásokhoz nyújtott 

támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 23. 

cikk)

17.1.11. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos 

promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)



17.1.12. A természeti katasztrófához hasonlítható 

kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott károk 

ellentételezésére nyújtott támogatás (702/2014/EU 

bizottsági rendelet 25. cikk)

17.1.13. Az állatbetegségek és a növénykárosítóval 

való fertőzöttség megelőzésével, megfékezésével és 

felszámolásával kapcsolatos költségek fedezéséhez 

nyújtott támogatás, valamint az állatbetegségek és a 

növénykárosítók által okozott károk orvoslásához 

nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági 

rendelet 26. cikk)

17.1.14. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott 

támogatás és az elhullott állatokkal kapcsolatos 

támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 27. 

cikk)

17.1.14.1. Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott 

támogatás *702/2014/EU bizottsági rendelet 27. 

cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont+

17.1.14.2. Az elhullott állatok elszállításához 

nyújtott támogatás *702/2014/EU bizottsági 

rendelet 27. cikk (1) bekezdés c), d) vagy e) pont+

17.1.15. A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott 

támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 28. 

cikk)

QB. A mezőgazdasági üzemek területén található 

kulturális vagy természeti örökség megőrzésére 

irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

17.2. A mezőgazdasági üzemek területén található 

kulturális vagy természeti örökség megőrzésére 

irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

17.2.1. A mezőgazdasági üzemek területén található 

kulturális és természeti örökség megőrzésére 

irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)

QC. A természeti katasztrófák által a mezőgazdasági 

ágazatban okozott károk orvoslásához nyújtott 

támogatás

17.3. A természeti katasztrófák által a 

mezőgazdasági ágazatban okozott károk 

orvoslásához nyújtott támogatás

17.3.1. A természeti katasztrófák által a 

mezőgazdasági ágazatban okozott károk 

orvoslásához nyújtott támogatás (702/2014/EU 

bizottsági rendelet 30. cikk)

QD. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban 

nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás

17.4. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban 

nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás

17.4.1. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban 

nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)

QE. Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások 17.5. Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatások

17.5.1. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott 

támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 32. 

cikk)

17.5.2. Az agrárerdészeti rendszerek létrehozásához 

nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági 

rendelet 33. cikk)

17.5.3. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, 

természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen 

éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati 

jelenségek, növénykárosítók és 

katasztrófaesemények által okozott erdőkárok 

megelőzéséhez és orvoslásához nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)

17.5.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló 

képességének és környezeti értékének növelését 

célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)

17.5.5. A Natura 2000 erdőterületekhez kapcsolódó 

hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)

17.5.6. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal 

kapcsolatos szolgáltatásokhoz és erdővédelmi 

célokra nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági 

rendelet 37. cikk)

17.5.7. Az erdészeti ágazatban megvalósuló 

tudástranszferhez és tájékoztatási 

tevékenységekhez nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)

17.5.8. Tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott 

támogatás az erdészeti ágazatban (702/2014/EU 

bizottsági rendelet 39. cikk)

17.5.9. Az erdészeti ágazat fejlesztéséhez, 

korszerűsítéséhez vagy átalakításához kapcsolódó 

infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk)

17.5.10. Az erdőgazdálkodási technológiákra, 

valamint erdei termékek feldolgozására, 

mobilizálására és értékesítésére irányuló 

beruházásokhoz nyújtott támogatás (702/2014/EU 

bizottsági rendelet 41. cikk)

17.5.11. Az erdők genetikai erőforrásainak 

megőrzése (702/2014/EU bizottsági rendelet 42. 

cikk)



17.5.12. Az erdészeti birtokrendezéshez nyújtott 

támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 43. 

cikk)

QF. A vidéki térségekben működő kis- és 

középvállalkozások számára nyújtott, az EMVA-ból 

társfinanszírozott vagy az ilyen társfinanszírozott 

intézkedésekhez kiegészítő nemzeti 

finanszírozásként biztosított támogatások

17.6. A vidéki térségekben működő kkv-k számára 

nyújtott, az EMVA-ból társfinanszírozott vagy az 

ilyen társfinanszírozott intézkedésekhez kiegészítő 

nemzeti finanszírozásként biztosított támogatások

17.6.1. A mezőgazdasági termékek nem 

mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy 

a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházásokhoz 

nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági 

rendelet 44. cikk)

17.6.2. Az induló vállalkozások által vidéki 

térségekben folytatott nem mezőgazdasági 

tevékenységekhez nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)

17.6.3. A vidéki térségekben működő kkv-k számára 

tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk)

17.6.4. A vidéki térségekben működő kkv-k számára 

tudástranszferhez és tájékoztatási 

tevékenységekhez nyújtott támogatás 

(702/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk)

17.6.5. Az aktív mezőgazdasági termelőknek a 

gyapotra és az élelmiszerekre vonatkozó 

minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz nyújtott 

támogatás (702/2014/EU bizottsági rendelet 48. 

cikk)

17.6.6. A minőségrendszer hatálya alá tartozó 

gyapottal és élelmiszerekkel kapcsolatos 

tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez 

nyújtott támogatás (702/2014/EU bizottsági 

rendelet 49. cikk)

18. Nem állami támogatás


