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A Tanyafejlesztési Program bemutatása 

• A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011-ben hirdette meg először a 
Tanyafejlesztési Programot, amely 2014. február 7-én már negyedszer

 
 

indulhatott el.

• A Program alapvető
 

célkitűzése:
a tanyai gazdálkodás sajátos értékeinek megmentése mentén, a tanyán élők 
életszínvonalának, gazdálkodási feltételeinek javítása.

• A kormányzati prioritást élvező, teljes egészében hazai, nemzeti forrásokból 
finanszírozott program a Nemzeti Vidékstratégia egyik kiemelt nemzeti 
programja.

• A pályázói részről felmerült igények, valamint a gyakorlati tapasztalatok 
szerint kialakított támogatási struktúra lehetőséget biztosít a tanyai lakosság 
ügyfélbarát támogatására.



Tanyafejlesztési Program szabályozása
• A tanyákkal kapcsolatos fejlesztési, felzárkóztatási lépések megtétele érdekében a Vidékfejlesztési 

Minisztérium által 2011-ben elindított Tanyafejlesztési Program kereteit minden évben miniszteri 
rendelet szabályozza:

• 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet;
• 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet;
• 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet;
• 7/2014. (II.6.) VM rendelet.

• A pályázati rendszer kétféle konstrukció

 

keretében működött a 2011. és a 2012. évben:
• települési és térségi fejlesztések (TP-1);
• tanyagazdaságok fejlesztése (TP-2).

• 2013-ban további két célterületre is lehetett pályázni:
• tanyagazdaságok indítása (TP-3);
• villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető

 

villamosenergia-ellátását biztosító

 egyéni fejlesztések (TP-4).
• 2014-ben a az alacsonyabb összegű

 

forrás miatt két célterület indult:
• tanyagazdaságok fejlesztése;
• villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető

 

villamosenergia-ellátását biztosító

 egyéni fejlesztések.
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Összes megítélt 

 
támogatás (Ft)

Tanyai termékek piacrajutásának 

 
támogatása (Ft)

2011 929 999 996 467 281 804
2012 1 454 633 040 677 834 686
2013 3 487 632 782 1 855 704 734

Összesen: 5 872 265 818 3 000 821 224

A tanyai termékek piacrajutásának  
támogatása I.



Tanyai termékek  piacra jutását elősegítő
 pályázatok földrajzi

 
megoszlása

Tompa, 2014. július 24. 7



Lajstromozott védjegyek – védjegyjogosult az önkormányzat
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