
REL pályázat bemutatása
Beadási szempontok,

gyakorlati megvalósítás

Kecskemét, 2020.09.04.
Szabó Adrienn



REL – Rövid ellátási lánc célja
- az ellátási lánc szereplőinek együttműködése,
- helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása 

és fejlesztése közös projektterv alapján,
- termelő és végső fogyasztó között közvetlen az 

értékesítés vagy max. 1 közvetítő van,
- termelők piacra juttatása által jövedelem növelése,
- promóciós tevékenységek előmozdítása, közös 

védjegy.
A tartós és strukturált együttműködések feladata, 
hogy több éves, közös tervre alapozott, egyéni és 
közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi 
piaci megjelenést, eseti promóciós akciókat 
meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló saját üzleti 
modelleket alakítson ki.



A REL helye – tevékenységek és pályázatok

TERMELÉS

ÉLELMISZERIPARI 
PÁLYÁZATOK (ÉLIP, 
BOR), FIG, KISÜZEM...

ÁLLATTARTÓ TELEPEK 
KORSZERŰSÍTÉSE, 
KERTÉSZETI JOGCÍMEK, 
FIG, KISÜZEMEK...

FEL-
DOLGOZÁS

PIACRAJUTÁS, 
EGYÜTT-

MŰKÖDÉS, 
K+F+I, DIVERZ

REL, EIP, TCS, 
MINŐSÉGRENDSZER, 
PIACFEJLESZTÉS, 
DIVERZIFIKÁCIÓ...



Mennyire nehéz a REL pályázat?

1. Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-
feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos 
szaktanácsadás

2. REL

3. Innovációs operatív csoportok létrehozása és az 
innovatív projekt megvalósításához szükséges 
beruházás támogatása











Beadási szempontok
Keretösszeg: 3,84 milliárd Ft (~45 db)

Határidő: 2020.09.30.

Támogatást igénylők köre: 

- konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában

- legalább 5 mezőgazdasági termelő és 1 piacszervező szervezet (tagjaik 
között legalább 5, mikrovállalkozásnál* nem nagyobb mezőgazdasági 
termelő van).

Piacszervező: non-profit szervezet (egyesület, non-profit gazdasági társaság, 
alapítvány), szociális szövetkezet, egyházjogi személy. 

(*10 fő alatti és 2 millió euró vagy az alatti nettó árbevétel/mérlegfőösszeg)



Mezőgazdasági termelő: kérelem benyújtását megelőző, vagy 
amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt 
megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal gazda esetén lezárt üzleti 

évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származott.

Gazdasági társaság: létesítő okirata alapján a mezőgazdasági 
termelőnek minősülő tagoknak legalább 30%-nak megfelelő tulajdoni 
hányaddal és legalább 30%-nyi szavazati joggal kell rendelkezniük. 
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Támogatható tevékenységek I.

Kötelezően megvalósítandó:

- termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási 
láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és 
működtetése, ennek érdekében új REL csoport 
kialakítása és működtetése,

- létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző 
csoport esetén új projekt megvalósítása.



Támogatható tevékenységek II.
Önállóan nem támogatható:

- marketing és promóciós tevékenységek (25%);

- értékesítést, tárolást, hűtést, csomagolást, és az ezek előállításához 
szükséges alapanyag előkészítését szolgáló: épület/építmény bérlése 
(10%), átalakítása, felújítása (10%), új eszköz beszerzése 
(haszongépjármű-hűtőautó, kerékpár, motoros tricikli (5%), 
biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál);

- piackutatás, célcsoport elemzés (projektelőkészítés!); 

- immateriális beruházások: számítógépes szoftverek, licencek, szerzői 
jogok, védjegyek, 

- a REL csoport és/vagy a tagjai számára közös, saját védjegy, illetve 
minőségrendszer kialakítása (25%).

- saját teljesítés (15%).



Támogatható tevékenységek III.

Általános tevékenységek, immateriális javak (5%):

- projektelőkészítés (2%),

- közbeszerzés (1%),

- műszaki ellenőr (1%),

- projektmenedzsment (2,5%),

- nyilvánosság biztosítása (0,5%),

- könyvvizsgálat (0,5%).



Értékelési szempontok I.

Szempont Feltétel Pontszám

Termelő tagok 
száma

5-nél több 8 pont
10-nél több 18 pont

Mikrovállalkozások 
száma

5-nél több 8 pont
10-nél több 18 pont

Értékesített 
termékkörök 
száma

5-nél több 5 pont

10-nél több 10 pont
15-nél több 15 pont



Értékelési szempontok II.

Szempont Feltétel Pontszám

Értékesítési 
formák száma

Legalább 2 5 pont
Legalább 3 10 pont

Ökológiai 
gazdálkodás/ 
minőségrendszer

Tagok legalább 
20%-a

2 pont

Tagok legalább 
50%-a

5 pont

Megújuló energia 
használata saját 
gazdaságban

Tagok legalább 
20%-a

3 pont

Tagok legalább 
50%-a

6 pont



Értékelési szempontok III.
Szempont Feltétel Pontszám

Jótékonysági szervezettel 
együttműködik a csoport

6 pont

Innováció 6 pont

Többletönerő vállalása
5% 2 pont
10% 4 pont
15% 8 pont

Piacszervezővel 
munkaviszonyban áll 
szakmai tapasztalattal 
rendelkező személy

2 év 4 pont

3 év 8 pont



Megvalósítás

- Támogatás összege: max. 300 000 euró

- Mérföldkövek: 2 db (időközi kifizetések)

- Megvalósítási időszak: 3 év

- Fenntartási időszak: 3 év

- Kifizetési kérelmek benyújtása

- Helyszíni ellenőrzések



Támogatási intenzitás (%)

Költségtípus
Max. támogatási 

intenzitás
REL csoporthoz kapcsolódó 

költségek
90%

Beruházások

Budapesten, Pest 
megyében

50%

Budapest, Pest 
megyén kívül

60%



Csatolandó dokumentumok
- Mezőgazdasági termelői státusz igazolása

- Fiatal gazda minőség igazolása, végzettség

- ÉNGY költségvetés, tervdokumentáció, engedélyezés és 
ingatlanhasználat dokumentumai

- 3 árajánlat vagy egyedi ajánlat

- Önerő-igazolás

- Létesítő okirat gazdasági társaságnál

- Konzorciumi megállapodás

- Értékelési szempontok alátámasztó dokumentumai



Megnyertük a REL-t, épül rá valami?

‚REL 2’ pályázat
• A Rövid Ellátási Lánchoz

kapcsolódó beruházások
támogatása az élelmiszeripar
és a borászat területén (‚ÉLIP’)

• Keret: 1,5 mrd Ft
(50-100 db)

• Támogatás: 15,5 millió 
Ft/fő, 155 millió 
Ft/konzorcium (50-60%)

• 2022.02.09.

REL szaktanácsadás
• R2. célterület: tanácsadás REL 

kialakításával és működésével
kapcsolatos élelmiszeripari, 
élelmiszerlánc-biztonsági, 
kereskedelmi, marketing 
ismeretek átadására.

• Egyéni/csoportos: 950 euró 
/év/fő

• Csoportos: 150 euró/fő (100%)

• 2023.07.31-ig



Az információ érték

...de nem mindegy, hogy
mikor, kitől, milyen forrásból, 
relevánsat, mennyit kapunk.









Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Szabó Adrienn
30/595-2282
info@apikult.hu


