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VP-2-4.1.3.2.-16-  

 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés 

kialakításának lehetőségével 
Cél A Felhívás célja, a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés 

versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és 

környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének 

támogatása révén. 

Rendelkezésre 

álló keretösszeg 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19 
Mrd Ft. 

Támogatás 

min/max összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén 

maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.  

Beadási határidő A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától2018. március 8. 

napjáig van lehetőség. 

Pályázatok 

várható száma 

(2015-2017 évben) 

300 db 

Támogatás 

mértéke 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes 

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

elszámolható költség 50%-a, egyéni projektnél. Kollektív projekt illetve fiatal gazda 
esetén +10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 

Kedvezményezett

ek köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, 

amennyiben: 

igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben 
erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt 

üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - 

mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ 
üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 

275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók) 

igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti 

évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott) 

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi10 

formában is van lehetőség. 

 Termelői csoport, termelői szervezet 

 

Támogatható 

tevékenységek 

1. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a 

meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-
váltás.  

2. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának 

időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy 

cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a 
vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-

gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása 

közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, 
hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen. 

3. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 

12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített 
öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek 

létrehozása. 
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4. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 
12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos 

öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése. 

5. I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 

évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények ergiatakarékos öntözési 
technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések 

energiafelhasználás hatékonyságának javítása. 

Elszámolható 

költségek 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 
1. ültetvénytelepítés, felújítás esetén a projekt keretében a tevékenységenként 

elszámolható összes kiadás mértéke a 2. mellékletben meghatározott maximálisan 

elszámolható kiadás alapján számított összeghatárig fogadható el. 

2. az 1. pontban valamint a 3.1. II, 3.1. III, 3.1. IV, 3.1.V. pontokban említett 
kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási 

díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek; 

3. a következő immateriális projektek: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó 
számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok 

és védjegyek vagy eljárások megszerzése. 

4. az 1. ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása, az 5.7. pontban 
meghatározott százalékig. 

5. a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: 

kerítés, kialakítása. 

6. saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet a 3. melléklet szerinti munkanemekre 
az ott meghatározott maximum költségig vehető figyelembe. 

További 

támogatási 

feltételek 

1. Nem elszámolható költségek köre 

 
 a projekt keretében működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök 

vásárlása, 

 2. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a 

támogatási kérelem benyújtás előtt 2014. január 1-nél nem régebben hónappal 

felmerült az 5.5. pont 2. pontjában felsorolt általános költségek, valamint a 
felhívás 3.1. I. c.a) alpontjában meghatározott ültetvénykivágásra 

elszámolható maximum költség, 

 3. ha a cserélt ültetvény életkora a termőrefordulástól számított, a pályázat 

benyújtásának időpontjában a 12 évet meghaladja, de a 20 évet nem éri el, 
ebben az esetben az 1. vagy 3. mellékletben megjelölt, ültetvénykivágásra 

elszámolható maximum költség. 

 


