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Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért 

 
A felhívás azon együttműködéseknek szól, amelyek a végső fogyasztóknak közvetlenül vagy 

legfeljebb egy közvetítőn keresztül értékesítik termékeiket. 

A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a 

rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint 

a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a 

promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák 

kialakítása, fejlesztése segítségével. A tartós és strukturált termelői együttműködések feladata, hogy 

több éves, közös projekttervre alapozott, egyéni és közös értékesítési formákat megteremtő, az 

alkalmi piaci megjelenést, eseti promóciós akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló 

együttműködéseket, saját üzleti modelleket alakítson ki.  

A termelői együttműködésen alapuló, rövid láncú értékesítési üzleti modell lehet minden olyan 

megoldás, amelyben a termelők és a végső fogyasztó között közvetlen az értékesítési kapcsolat, vagy 

abban maximum egy közvetítő szereplő vesz részt. Ilyen lehet többek között a rendszeres fizikai piaci 

megjelenés, a „boltra szállítás”, illetve a közétkeztetés vagy a vendéglátás számára történő 

rendszeres beszállítás. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a következők: 

 termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és 

működtetése, ennek érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv 

megvalósítása);  

 létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben 

meghatározott, új projekt megvalósítása.  

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 a REL-csoport működését – elsősorban a közvetlen étékesítés hatásfokának javítását – 

szolgáló marketing és promóciós tevékenységek;  

 a REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek értékesítését vagy tárolását, hűtését, 

csomagolását és értékesítését, valamint a belőlük készült, illetve származó alapanyag 

előkészítését szolgáló épület/építmény átalakítása, bővítése, felújítása; és új eszköz, 

berendezés beszerzése;  

 a REL üzleti megoldás továbbfejlesztését szolgáló piackutatás, célcsoport elemzés;  

 immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, 

licencek, szerzői jogok és REL-hez kapcsolódó védjegyek megszerzése, saját védjegy 

kialakítása. 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a konzorciumok vagy gazdasági társaságok, amelyek 

legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, 

és tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van. 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 6. napjától 2019. június 5. napjáig van lehetőség.  

Felhívás elérhetősége: 

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-

fejlesztsrt-s-promcijrt 
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