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Rendelkezésre
álló forrás

87,0 milliárd Ft, ebből:
 Üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése – 30,0 milliárd Ft
 Ültetvénytelepítés, korszerűsítése – 22,0 milliárd Ft
 Gyógynövénytermesztés létrehozása – 3,0 milliárd Ft
 Technológiai fejlesztés – 32,0 milliárd Ft

Támogatási
intenzitás

50 % (Pest megye: 40 %) + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő

Jogosultak

mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ
üzemmérettel rendelkezik), illetve mezőgazdasági termelők csoportja

Kizáró okok

Az Irányító Hatóság a végrehajtás során biztosítja, hogy a források 80%-ára
kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági
termelők pályázhatnak.

Támogatás max.
összege
Támogatható
pályázatok száma

Vállalási feltételek

500 millió Ft (közös beruházás: 1 milliárd Ft)
600 db
Általános feltételek:
• Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
• 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. A fiatal
gazda rendelkezhet úgy, hogy a Fiatal gazdák induló támogatása pályázat
során benyújtott üzleti terv releváns részeit figyelembe veszi.
• A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
• Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi
energiahatékonyság javulás.
• Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált
gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok,
aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a
betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
• Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás
alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
• Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás
esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai
önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül
hasznosítani kell.
• Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára
vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás,
épületenergetikai korszerűsítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.
• Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum
szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.
• Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító
technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%osnak kell lennie.
Speciális feltételek:
• Meglévő termálkút felújítására vonatkozó beruházás esetén legalább 5%
energiahatékonyság javulás.
• Termálenergia felhasználás esetén mérőműszer alkalmazása.

A) célterület: a kertészet versenyképesség javítása révén a célterület az alábbi
fejlesztési irányokra terjed ki:
• Építéssel járó kertészeti technológia kialakítása: fedett termesztőberendezések, hűtőházak, tárolók, manipulálók és a hozzájuk kapcsolódó
beépített műszaki és infokommunikációs technológia és egyéb üzemi
létesítmények kialakítása.
• Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: a kertészeti ágazathoz
kapcsolódó erő- és munkagépek, a post-harvest tevékenység eszközeinek
beszerzése.
• Ültetvénytelepítés és -korszerűsítés: új ültetvények telepítése, valamint a
meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmódváltás.
B) célterület: a kertészeti ágazat energiahatékonyságának javítása révén a
célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:
Támogatható
tevékenységek

A kertészet erőforrás-hatékonyságának javítása a létesítmények és technológiák
korszerűsítése révén: a kertészet létesítményeinek épületenergetikai,
épületgépészeti felújítása és technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló
energiaforrást biztosító technológiák beszerzése és korszerűsítése.
Geotermikus energiaellátás: kertészeti termesztő berendezések energiaellátását
biztosító termelő termálkút beruházások, a meddő szénhidrogén-kutak
termelőkúttá alakítása, a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák
beszerzése és az elhelyezését szolgáló beruházások, a kapcsolódó tartozékok,
berendezések, szerelvények, valamint a működést szolgáló építmények.
Geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése.
A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a
gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem
támogatható.
C) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve
az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők
gazdaságának fejlesztése.

a) a kertészeti tevékenységet szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése;
b) a kertészeti tevékenység célját szolgáló új és használt gépek és berendezések

Elszámolható
költségek

vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák
beszerzését;
c) az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például
az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek;
d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása
vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek
vagy eljárások megszerzése;
A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a
projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.
e) az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt
teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint
természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz
elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem
haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.
f) a célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül
megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés
és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a
vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a
munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható
kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

TERVEZET
A kertészeti ágazat fejlesztése
Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt
biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:
• készpénzletét
• garanciavállaló nyilatkozat
• garanciaszervezet által vállalt kezesség
• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvény
Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely
rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti
évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Megkezdettség
Projekt
megvalósítási
ideje
Egyéb

(tartam + mi a legkésőbbi időpont)

