Kiajánló
VP-2-4.1.3.1.-16Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának
lehetőségével
A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték
termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és
termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű
ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul
az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a
foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A művelet továbbá kiterjed a
kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat
által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet a kertészeti
termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és
energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást
hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok
energiahatékonyságának javulását.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
22,5 Mrd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén
maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7. napjától 2018. március 6.
napjáig van lehetőség.
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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 és fiatal gazda esetén
+10% pont adható.
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
 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában is van lehetőség.
 Termelői csoport, termelői szervezet
1. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése
2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
3. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
1. a projekt keretében a 3.1 pont szerinti tevékenységenként elszámolható összes kiadás
mértéke az 1. mellékletben meghatározott maximálisan elszámolható kiadás alapján
számított összeghatárig fogadható el;
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2. az 1. pontban valamint a 3.1. III. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános
költségek, például az építészek, 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, tüzivíztározó kialakítása, közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó
beruházások (szociális és kiszolgáló helyiségek építése).
Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül
mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
1. a projekt keretében működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök, évelő
növények vásárlása,
2. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség,
3. 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.
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