
 

 

Tájékoztató Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 

elősegítése a feldolgozásban  

VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázatról 

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének 

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; 

 tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul. 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az 

esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; 

 tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul; 

 a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő. 

3. Kollektív Beruházó 

 termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők 

tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet 

 konzorciumként is van lehetőség pályázni 

 Támogatható tevékenységek köre  

Önállóan támogatható tevékenységek 

1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai 

fejlesztést célzó beruházások támogatása.  

 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 

rendszerek és kapacitások kialakítása; 

 Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz 

kapcsolódó új eszköz beszerzése; 



 

 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati 

infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és 

szoftverek beszerzése; 

 A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények 

kivitelezése. 

2. A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- 

hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. 

  Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon 

csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával 

működő technológiák.  

Pl.: - Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, 

hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése - Épületek fűtési, hűtési és 

használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, - Világítási rendszerek 

korszerűsítése, - Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. 

Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések 

beszerzése. 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  

Pl.: napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek 

telepítése, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása stb. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés;  

 Mérnöki feladatok;  

 Projektmenedzsment; 

 Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának 

kötelező tevékenységét;  

 Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;  



 

 Ingatlan beruházás  

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:  

A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a 

megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt. 

A projekt megkezdése és befejezése 

A projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő 

saját felelősségére megkezdhető. Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, 

előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás. A projekt fizikai 

befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 

hónap áll rendelkezésre.  

Fenntartási kötelezettség  

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztés a 

projekt pénzügyi befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja és 

üzemelteti. 

Támogatás mértéke   

a) az összes elszámolható költség 30-50%-a, 

Támogatás összege 

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén 

maximum 1,5 milliárd Ft.    

Előleg igénylése  

 A támogatási összeg 50%-át kitevő előleg igényelhető. Igénylés esetén az előleg 

összegével megegyező biztosítéknyújtási kötelezettség van. 

A pályázatok benyújtása  

2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig, vagy forráskimerülésig lehetséges. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 

kerülnek együttesen elbírálásra: 



 

 2016. április 15. 

 2016. július 15. 

 2016. október 15. 

 2017. január 15. 

 2017. április 15. 

 2017. július 15. 

 2017. október 15. 

 2017.február 15. 

 

KÉRJE INGYENES ELŐMINŐSÍTÉSÜNKET! 
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