
 

 

 

Tájékoztató a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című, 

VP2-4.1.3.5-16 kódszámú felhívásról 

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

 Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti évben, legalább 6000 

euró STÉ üzemmérettel rendelkezett; 

 az utolsó teljes lezárt üzleti évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származik; 

 Kollektív beruházás keretében  

 konzorcium, vagy termelői csoport, vagy termelői szervezet, vagy 

mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális 

szövetkezet által végrehajtott projekt 

Támogatásban nem részesíthetők köre 

 Valamely VP felhívás keretén belül ugyanezen tevékenységre támogatásban 

részesült az adott megvalósítási hely tekintetében. 

Támogatható tevékenységek köre  

 Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, 

traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése 

 Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek 

beszerzése 

 Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése 

 Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor 

beszerzése* (maximális támogatási összeg: 5 000 000 Ft)  

 Talajművelő gépek beszerzése* (sorközművelő kultivátorok, egyéb 

kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, 

kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek)  



 

 

 

*abban az esetben támogatható, ha az üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti 

tevékenységből származik 

Nem támogatható tevékenységek 

 Mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység 

végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése  

 Öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: 

tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése 

 Göngyöleg beszerzése  

 Természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges 

csapadék) megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése 

 Post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, 

mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése 

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:  

 A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti bázislétszámot fenn kell tartani, mind 

a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt. 

 A pontozási szempontok során vállalt kötelezettségek teljesítését. 

 A támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 

legalább 80%-át nem teljesítését. 

A projekt megkezdése és befejezése 

A projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő 

saját felelősségére megkezdhető. 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 maximális mértéke közép-magyarországi régióban  az összes 

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

költség 50%-a. 

 Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitás jár. 

 A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 

támogatási intenzitásra jogosultak. 

Támogatás összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén 

maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft. 

Önerő 

Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, az 

önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy a 

projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. 

Előleg igénylése  

 A támogatási összeg 50%-át kitevő előleg igényelhető, biztosítéknyújtás mellett. 

A pályázatok benyújtása 

2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig, vagy forráskimerülésig.  

Első értékelési határnap: 2017. január 19. 

 


