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Forrásteremtés európai uniós pályázatokból 

Az olvasólecke első fejezete a mezőgazdaság területén megvalósuló precíziós 

beruházásokhoz szükséges pályázati forrásokról, illetve erre a célra igénybevehető banki 

forrásokról szól. 

- Ismernünk kell a pályázati források nyújtásának jogszabályi hátterét, valamint az 
ezen területre vonatkozó európai uniós stratégiák kitűzött céljait és prioritásait. 

- Ismernünk kell a támogatáshoz nyújtandó európai uniós forrásokat. 
- Ismernünk kell a források elnyerésére, valamint a kutatás-fejlesztés és innovációs 

tevékenység támogatására kiírt beruházási támogatásokat, valamint azok feltételeit.  
- Ismernünk kell az Európai Unió Innovációs Partnerség, azaz az EIP-AGRI 

tevékenységét. 
- Ismernünk kell a precíziós mezőgazdasági beruházásokra igénybevehető banki 

forrásokat. 
 
1. Green Deal, azaz az európai zöld megállapodás  
Az olvasólecke első témaköre az európai zöld megállapodás célkitűzéseiről, valamint az 
általa támogatott területekről szól, amelynek megismerése nélkülözhetetlen az általa 
támogatott források igénybevételéhez. 
 
2. A Green Deal, illetve Közös Agrárpolitika mezőgazdasági termelésben alkalmazott 
precíziós technológiák bevezetésére irányuló célkitűzései 
Az  olvasólecke második témaköre az európai zöld megállapodás, valamint a Közös 
Agrárpolitika által a mezőgazdaság területén egyre szélesebb körben bevezetésre kerülő 
precíziós technológiák alkalmazásának céljaira, valamint támogatására vonatkozó 
tartalmának megismerése. 
 
3. Magyarországon igénybe vehető precíziós beruházásokra fordítható pályázati források 
 A harmadik témakör a Magyarországon precíziós beruházások létesítésére igénybe vehető, 
pályázat útján elnyerhető támogatásokkal foglalkozik. 
 
4. Európai zöld pályázatok 
A negyedik témakörben az európai uniós zöld pályázattal, valamint annak előzményeivel, 
célterületeivel, forrásaival, illetve a támogatottak körével ismerkedhetünk meg. 
 
5. A Horizon 2020 
A ötödik témakör az európai zöld pályázat, a Horizon 2020 ismertetésével foglalkozik.   
 
6.  EIP-AGRI 
A hatodik témakör az EIP-AGRI, azaz az európai mezőgazdasági innovációs partnerség 
lényegének ismertetését foglalja magában. 
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7. Precíziós beruházásokra felvehető kedvezményes hitelek 

Hetedik témakör a precíziós beruházásokra Magyarországon felvehető kedvezményes 

hitelekről szól. 
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Első témakör:  

Green Deal, azaz az európai zöld megállapodás 

Az éghajlatváltozás és a környezet károsodása veszélyt jelent Európa és az egész világ számára. 

Ahhoz, hogy az Európai Unióban eredményesen tudjunk kezelni az ezzel összefüggő 

kihívásokat, új növekedési stratégiára van szükségünk, mely az Európai Unió gazdaságát olyan 

modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá alakítja át, ahol: 

• az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 2050-re nettó nullára csökken, 

• a gazdaság növekedése független az erőforrás-felhasználástól, 

• nincsenek elmaradott térségek,  

• valmaint minden térségnek esélye van az érvényesülésre. 

Az európai zöld megállapodás utat mutat ahhoz, hogyan tehetjük fenntarthatóvá Európa 

gazdaságát. Ez csak akkor fog sikerülni, ha az éghajlati- és környezeti kihívásokat lehetőségként 

kezeljük minden szakpolitikai területen, ha gondoskodunk arról, hogy a gazdasági átállás 

mindenkivel szemben igazságos legyen. A legfontosabb, hogy ne legyenek vesztesei az 

átalakulási folyamatnak. 

Intézkedések 

Az európai zöld megállapodás az alábbi területekre cselekvési tervet vázolt fel: 

• az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése a tiszta, körforgásos gazdaságra 

való átállás révén; 

• a biológiai sokféleség helyreállítása és a környezetszennyezés mértékének csökkentése. 

A terv meghatározza a szükséges beruházásokat és a rendelkezésre álló finanszírozási 

eszközöket, és kifejti, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az átmenet méltányos és inkluzív 

legyen. 

Az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé szeretne válni. Ezt a politikai vállalást a 

klímarendelettel  javasolja jogilag kötelezővé tenni. 
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Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden gazdasági ágazatnak cselekednie kell. 

Az Európai Unió tagállamainak a fentiekben ismertetett célkitűzések érdekében a jövőben 

vállalandó közös feladatai a következők: 

• beruházás a környezetbarát technológiákba; 

• az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében; 

• tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind az egyéni, mind 

a tömegközlekedésben; 

• az energiaágazat széntelenítése; 

• az épületek energiahatékonyságának biztosítása; 

• együttműködés nemzetközi partnereinkkel a világszintű környezetvédelmi szabványok 

javítása érdekében. 

Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújt azoknak, akiket a zöld gazdaságra való 

átállási folyamat a legnagyobb kihívás elé állít. Az ún. méltányos átállási 

mechanizmus legalább 150 milliárd eurót fog mozgósítani a 2021–2027-es időszakban a 

leginkább érintett régiók megsegítésére. 

Finanszírozás és „méltányos átállási mechanizmus” 

A finanszírozás 3 pillére 

 

Támogatottak köre 

 

Azon ágazatokban működő vállalkozások, valamint az állami szervezetek, amelyek a szén-dioxid 

intenzív iparágakban tevékenykednek. A méltányos átmenetet biztosító intézkedések kapcsán az 
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Európai Unió pályázati forrásokból nyújtott vissza nem térítendő pénzügyi támogatásokból, 

valamint kedvezményes hitelekből forrásokat nyújt számukra a hosszútávú fenntarthatóságot 

biztosító beruházások megvalósítására. Mindemellett biztosítja újonnan létesülő kutatási- és 

innovációs tevékenységet folytatni kívánó induló vállalkozások létrehozását. A fenti célok 

megvalósítása érdekében támogatja a digitális technológiák egyre szélesebb körben történő 

bevezetését, valamint a fenntarthatóság jegyében létesülő energetikai beruházásokat. 

 

RÉSZLETEK ITT 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-

eu/just-transition-mechanism_en 
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Második témakör:  

A Green Deal, illetve Közös Agrárpolitika mezőgazdasági termelésben alkalmazott 

precíziós technológiák bevezetésére irányuló célkitűzései 

 

A Green Deal-ben megfogalmazásra került a mezőgazdasági vállalkozások precíziós 

gazdálkodásra való átállásának támogatása 

 

Idézet a Green Dealből, amely fenntartható gyakorlatként említi a precíziós gazdálkodást 

 

„A Bizottság az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együttműködve legalább a javaslatokban 

szereplő ambíció megvalósítását kívánja elérni. Mivel a felülvizsgált Közös Agrárpolitika 

indulása valószínűleg 2022 elejére halasztódik, a Bizottság annak biztosításán fog dolgozni a 

tagállamokkal és az érdekelt felekkel, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiai 

tervek már a kezdetektől fogva teljes mértékben tükrözzék a Zöld Megállapodásban és „a 

termelőtől a fogyasztóig” stratégiában megfogalmazott célkitűzéseket. A Bizottság gondoskodni 

fog róla, hogy ezeket a stratégiai terveket szigorú éghajlatpolitikai és környezetvédelmi 

kritériumok alapján értékeljék. E terveknek olyan fenntartható gyakorlatok alkalmazásához 

kell vezetniük, mint például a precíziós gazdálkodás, a biogazdálkodás, az agroökológia, az 

agrárerdészeti rendszerek, továbbá a szigorúbb állatjóléti előírások. A megfelelésről a 

teljesítményre való hangsúlyáthelyezéshez az intézkedéseknek – például az ökorendszereknek – 

jutalmazniuk kell a gazdálkodók magasabb szintű környezet- és éghajlatpolitikai 

teljesítményét, ideértve a karbongazdálkodást és a szén-dioxid talajban való megkötését, 

valamint a jobb tápanyag-gazdálkodást a vízminőség javítása és a kibocsátások csökkentése 

érdekében.” 

 

Közös Agárpolitika 2020 után 

 

Az Európai Bizottság 2020. október 19-21-i ülésén született meg az a megállapodás, amely 

meghatározza a magyar mezőgazdaság támogatási rendszerének és termelési feltételeinek 

jövőjét a 2023-2027 közötti időszakban. A közvetlen támogatási rendszer, a mezőgazdasági- és 

élelmiszeripari beruházások támogatása, a termeléshez kapcsolódó környezetvédelmi feltételek, 

a fiatal gazdák vagy a kisgazdaságok támogatása, amely az elkövetkező 2023-2027 közötti 
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időszakban együttesen biztosítja majd a magyar mezőgazdaság versenyképes fejlődését. 

RÉSZLETEK ITT 

 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/DOC/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 
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Harmadik témakör:  

Magyarországon igénybe vehető precíziós beruházásokra fordítható pályázati források 

 

A 2021-2027-es uniós ciklusban a fő csapásirány egyértelműen az, hogy a legkiválóbb cégek a 

támogatások felhasználásával még versenyképesebbek legyenek, ezáltal a nemzetközi térben is 

minőséget képviselő terméket, szolgáltatást hozzanak létre. 

 

A 2021-2027-es uniós ciklusban a fő csapásirány egyértelműen az, hogy a legkiválóbb cégek a 

támogatások felhasználásával még versenyképesebbek legyenek, ezáltal a nemzetközi térben is 

minőséget képviselő terméket, szolgáltatást hozzanak létre. 

 

Az a cél, hogy az olyan tömegpályázatoknál, mint amilyen az előző ciklusban például a GINOP-

1.2.8 volt, gyakorlatilag automatikus legyen a bírálat, a kiválósági projekteknél pedig 

előminősítés segítse a döntéselőkészítést. Az átláthatóság és a tervezhetőség miatt az is lényeges 

szempont, hogy várhatóan több évig is nyitva állhatnak majd az egyes keretek, így akár 

szakaszosan visszatérő benyújtási lehetőséget kínálva a versenyszférának. 

 

VINOP 1.4.1-21 Vállalati Digitális megoldások, szolgáltatások bevezetésének célzott 

támogatása 

A pályázati kiírás részletei 

Forráskeret: 15 milliárd Forint 

Támogatás formája, intenzitás: Vissza nem térítendő - 50%-os mérték - Kötelező hitel nélkül  

Támogatás összege: 1-20 Millió Forint/KKV 

 

Támogatott tevékenységek 

Vállalati CRM, értékesítés terület 

Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés 

Kontrolling és döntéstámogatás 

Beszerzési és logisztikai terület 

Táv- és csoportmunka támogatás 

Pénzügyi, számviteli terület 

Internetes értékesítés 
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On-line marketinget támogató megoldások 

Munkafolyamatokat irányító megoldások (Workflow) 

Elektronikus iratkezelési megoldások 

Adott funkcionális területhez tartozó mesterséges intelligencia alapú adatbányászat 

Távoli IT üzemeltetést támogató megoldás 

Online fizetési megoldás 

 

Elszámolható kiadások 

Kapcsolódó hardver, hálózati, telekommunikációs eszközök beszerzése (maximum a porjekt 

költség 20%-a, egyenként minimum 30 000 Forint/darab) 

Vállalati szoftver licence beszerzés (a projekt összköltség 30-75%-a, on-premise vagy hibrid 

megoldás esetén) 

Üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja maximum 22 hónap 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások (migráció, testreszabás, tesztelés, 

szervezetfejlesztés, képzés-betanítás) költségei (10-50% közötti költség arányban) 

 

Támogatás összege: Minimum 10.000.000 Ft – maximum 629.300.000 Ft (9 főig 11 millió 

Forint/fő) 

Támogatás mértéke: Maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. Visszatérítendő 

támogatás, mely adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakul. 

 

VINOP 2.1.2-21 Vállalati kutatási fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése  

Jelen felhívás olyan mikro-, kis-, és középvállalkozásokat, illetve nagyvállalatokat támogat, 

amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, 

technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztését célozzák meg. 

Támogatás célja 

A pályázati felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs 

tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív 

vállalkozások körében. 
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Ennek elősegítése érdekében a felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, 

szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a 

jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás 

létrejöttéhez. 

A felhívás támogatja továbbá a hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek közötti 

hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések elérését, új tudományos 

eredmények létrehozatala céljából. 

Támogatást igénylők köre 

1. Mikro-, kis-, és középvállalkozások illetve nagyvállalatok; 

a) amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt 

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

d) amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá. 

2. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek 

3. Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok 

Jogi forma 
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek 
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 
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Cél  

Elsődleges célként a technológiafejlesztés, új eszközök beszerzése, új technológiai rendszerek 

kialakítását jelöli meg 70%-os finanszírozási intenzitással.  

 

Kötelezően megvalósítandó célok az alábbiak lehetnek: 

  Automatizált termelési rendszerek fejlesztése 

  Gyártási technológia fejlesztése 

  Folyamatautomatizálási eszközök fejlesztése 

(szenzorok, és vezérlési technológiák, stb.)                        

  Robottechnológia fejlesztése 

  Intelligens gyártási megoldások beszerzése 

  ERP rendszerek beszerzése 

  Egyéb szoftverek és hardverek beszerzése 

 

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Vállakozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális 

és ingatlan beruházás (maximum 70%) 

 Tanácsadói szolgáltatások (maximum 50 millió Forint) 

 Képzés (maximum 20 millió Forint) 

 Üzleti Felhőszolgáltatás (maximum 10 millió Forint) 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (maximum 50%) 

 Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési, beruházási 

szakértői szolgáltatás igénybevétele (maximum 5%) 

Mindkét pályázat tekintetében kiemelt feltétel, hogy a kiválasztott beszállító szerepel a Modern 

Vállakozások programja minősített szállítók és termékek adatbázisában.  

 

RÉSZLETEK ITT 

http://www.palyazat.cov.hu/node/73363 
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Negyedik témakör:  

Európai zöld pályázatok 

Horizon 2020  

Az Európai Zöld Megállapodás (EGD) célkitűzéseinek megvalósítása céljából az Európai 

Bizottság a Horizont 2020 kutatási keretprogramban pályázati felhívást tett közzé, amelynek 

összköltségvetése közel egymilliárd euró. 

 

Előzmények 

Az Európai Parlament 2019 novemberében hirdetett éghajlatváltozási vészhelyzetet. Erre 

válaszul jött létre az Európai Zöld Megállapodás, amely cselekvési tervet vázol fel arra, hogy 

miként legyen hatékonyabb az erőforrások felhasználása a tiszta gazdaságra való átállás révén; 

illetve milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a biológiai sokféleség helyreállhasson és a 

környezetszennyezés mértéke csökkenjen. A terv meghatározza a szükséges beruházásokat és a 

rendelkezésre álló finanszírozási eszközöket, és kifejti, hogyan lehet biztosítani a méltányos 

átállást. 

 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az, hogy Európa 2050-ig elérje az éghajlat-

semlegességet, az Európai Bizottság egyik fő célkitűzése. Ennek a prioritásnak a támogatása 

érdekében az Európai Bizottság a Horizont 2020 (H2020) kutatási keretprogram célzott pályázati 

felhívásokkal erősíti az európai zöld megállapodással kapcsolatos kutatást és innovációt. A 

pályázat keretében a finanszírozásra kerülő projektek felé megfogalmazott elvárás, hogy 

viszonylag gyorsan hozzanak kézzelfogható eredményeket. A pályázati felhívás nyolc olyan 

tematikus terület köré épül, amely az Európai Zöld Megállapodás (EGD) legfontosabb 

prioritásait tükrözi: 

• növekvő éghajlati ambíció, 

• tiszta, megfizethető és biztonságos energiaipar, 

• tiszta és körkörös gazdaságért, 

• energia- és erőforrás-hatékony épületek, 

• fenntartható és intelligens mobilitás, 

• termőföldtől az asztalig, 

• biológiai sokféleség és ökoszisztémák 

• zéró szennyezés, toxikus anyagoktól mentes környezet. 
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A nyolc tematikus területen felül a két horizontális téma – az ismeretek erősítése és a polgárok 

bevonása is fontos szerephez jut, mert ezek kínálnak hosszabb távú perspektívát a 

megállapodásban kitűzött célok megvalósításában. 

 

RÉSZLETEK ITT 

 

 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
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Ötödik témakör:  

Horizon 2020 program pályázati felhívásai 

 

 

 

Horizon 2020 program pályázati felhívásai 

 

A Horizont 2020 program pályázati felhívásai az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez 

kapcsolódóan kutatási programokat és innovatív fejlesztéseket is támogat. A bírálatnál az egyik 

legfontosabb szempont az, hogy milyen gyorsan hoz tényleges eredményt a fejlesztés. 

 

 

RÉSZLETEK ITT 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_HU_KI0213413HUN.pdf 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf 
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Hatodik témakör:  

EIP-AGRI 

 

Az európai mezőgazdasági innovációs partnerség azon innovatív ötletek előmozdításán 

dolgozik, amelyek az Európai Unióban a fenntartható gazdálkodást, valamint 

erdőgazdálkodást ösztönzik. 

 

A tudás, kutatás és az innováció ösztönzőleg hat arra, hogy az Európai Unióban 

megvalósulhasson a környezetvédelmi szempontból fenntartható mezőgazdasági termelés.  

 

Az EIP-AGRI mezőgazdasági partnerségi együttműködés keretében végzett kutatási-, valamint 

innovációs tevékenység révén új környezetbarát technikákat és technológiákat kínál a 

mezőgazdaság számára. Egyéb irányú tevékenysége keretében pedig tájékoztatja a 

gazdálkodókat arról, hogy miként lehet az új kutatásokat, módszereket és technológiákat 

alkalmazni a fenntartható gazdálkodás érdekében. 

 
 

RÉSZLETEK ITT 

 

 

https://eip.fm.gov.hu/ 
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Hetedik témakör: 

Precíziós beruházások finanszírozása bankhitelből 

 

A hazai gazdák kiemelkedően fontosnak tartják a beruházásokat. 22%-uk a tavalyinál nagyobb 

mértékben tervez fejleszteni. A beruházások 31%-át banki hitel vagy pénzügyi lízing 

segítségével finanszírozzák, amely az elmúlt évek legmagasabb értéke. 

 

A Széchenyi Kártya Program beruházási- és munkahelymegtartó hiteleit minden harmadik 

agrárvállalkozó ismeri, 20%-uk már igényelte is. 

Az NHP Hajrá szintén népszerű a hazai gazdák körében megkötött NHP szerződés több mint 

fele, vagyis közel 14 milliárd forintnyi kedvezményes hitel a magyar agráriumban hasznosul. A 

kifejezetten a mezőgazdasági kisvállalkozások igényeire szabott Agrár Széchenyi Kártya 

Program keretében pedig már több mint 1 milliárd forintnyi kamatmentes kölcsön került a 

szektorba. 

 

RÉSZLETEK ITT 

 
 

http://nak.hu/szakmai-infok/agazati-hirek/videkfejlesztes/161-gazdasagfejlesztes/102415-nem-vette-el-a-gazdak-beruhazasi-

kedvet-a-koronavirus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Az olvasólecke címe:  

Beruházási és gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségek ismertetése 

  

19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Feladat a kiválóságoknak: 
 

Fejtse ki az alábbi 2 témakör valamelyikét 12.000 karakter terjedelemben! 

 

1. Digitális precíziós berzházások-, valamint ipari kutatási- és kísérleti fejlesztési 

tevékenységek támogatására kiírt pályázatok célkitűzései, részvételi feltételei, 

források felhasználására vonatkozó előírásai és ezen forrásokból 

megvalósítható beruházási-, illetve egyéb  fejlesztési tevékenységek 

 

2. Digitális precíziós berzházásokra igénybevehető kedvezményes hitelek 

felvételének feltételei, illetve ezen forrásokból megvalósítható beruházási-, és  

egyéb fejlesztési tevékenységek ismertetése 

 
 

Ellenőrző kérdések: 

1. Sorolja fel az ezen területre vonatkozó európai uniós stratégiák kitűzött céljait és 

prioritásait! 

2. Ismertesse a Green Deal, azaz az európai zöld megállapodás fő célkitűzését! 

3. Ismertesse a Green Deal, azaz az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek 

megvalósításához nyújtandó Európai Uniós pályáazti forrásokat! 

4. Ismertesse a digitális precíziós beruházásokra és alkalmazott kutatási célokra  nyújtott 

pályázati forrásokat, valamint azok elnyerésének és megvalósításának  feltételeit!  

5. Ismertesse az Európai Unió Innovációs Partnerség, azaz az EIP-AGRI tevékenységét! 

6. Ismertesse a jelenleg Magyarországon a mezőgazdasági termelők részére 
rendelkezésre álló precíziós beruházási célra felvehető kedvezményes hiteleket! 
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Felhasznált források: 

 

1. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_HU_KI021

3413HUN.pdf 

2. https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-

wp1820-cc-activities_en.pdf 

3. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu 

4. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-

being-taken-eu/just-transition-mechanism_en 

5. https://okosfarm.com/wp-

content/uploads/2020/07/Felh%C3%ADv%C3%A1s_tervezet_VP2-4.1.1-20.pdf 

6. https://www.palyazat.gov.hu/ 

7. http://nak.hu/szakmai-infok/agazati-hirek/videkfejlesztes/161-gazdasagfejlesztes/102415-

nem-vette-el-a-gazdak-beruhazasi-kedvet-a-koronavirus 

 

 

 

 


