
 

 

 

Tájékoztató a Sertéstartó telepek korszerűsítése című, 

VP2-4.1.1.5-16 számú pályázatról 

 

A pályázati kiírás keretében a következők pályázhatnak:  

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

 Az utolsó teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében 

lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. 

  Az árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 

származik. 

 A NÉBIH által nyilvántartásba vett - a támogatási kérelemmel érintett projekt 

megvalósítási helyeként szolgáló - állattartó telepet működtetnek. 

2. Kollektív Beruházó 

 Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag 

egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt 

(konzorcium). 

 Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői 

értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő 

szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.   

A felhívás keretében támogatás kizárólag sertéstartáshoz kapcsolódó projektekhez 

nyújtható.  

A támogatást igénylőnek meg kell felelnie a sertések jelöléséről valamint 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM 

rendelet előírásainak. 

 

 

 

 



 

 

 

Önállóan támogatható tevékenységek    

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása  

 Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, 

valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló 

építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.  

 Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (A 

termény- illetve takarmánytárolók kialakítására igénybe vehető támogatás 

összege nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 Ft-ot.) 

2.  Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.    

 Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia 

biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének 

eszközei és gépei.  

3. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.    

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az állattartó 

telepen belüli energiahatékonyság fokozása:   

 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 

csökkentése. 

 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 

korszerűsítése.  

 Világítási rendszerek korszerűsítése.  

 Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti 

fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos 

berendezések beszerzése.   

Legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. 

4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.   

 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény 

részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. 



 

 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés (1%);  

 Mérnöki feladatok (1%);  

 Projektmenedzsment (2,5%);  

 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét (0,5%);  

 Könyvvizsgáló (0,5%); 

 A telepen megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés (15%) 

 Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi 

teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi 

takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, 

környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása; 

 Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése; 

 Ingatlan vásárlása (2%) 

Nem támogatható tevékenységek 

 A trágyatárolók építésére, illetve az istállón kívüli trágyakezelés 

megvalósítására irányuló, a VP5-4.1.1.6-15 kódszámú felhívásban támogatott 

tevékenységek.  

 Erőgépek beszerzése. 

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:  

 A foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a megvalósítási, mind a 

fenntartási időszak alatt. 

 Az állatlétszámot 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 támogatás mértéke maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén 

maximum 1 milliárd forint.    

 A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az 

összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban 

(nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. 

 A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 

százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.   

 Kollektív beruházás estén 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

Önerő  

Ha a támogatást igénylő természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról 

kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt 

megvalósítása elszámolható költség 50%-a. 

Előleg igénylése  

A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a. 

A pályázatok benyújtása 

2016. május 3. naptól 2018. május 3. napjáig, vagy forráskimerülésig van lehetőség.   

Első értékelési nap: 2016. július 3. 

 

 


