Kiajánló
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban
A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan
fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos
folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A
Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a
legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a
magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló,
valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 151
Mrd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén
maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól 2018. február 15.
napjáig van lehetőség.

Cél

Rendelkezésre
álló keretösszeg
Támogatás
min/max összege
Beadási határidő
Pályázatok
várható száma
(2015-2017 évben)
Támogatás
mértéke
Kedvezményezett
ek köre

5000 db
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes
elszámolható költség 50%-a.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik
adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származik;
b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az
esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is
van lehetőség.
3. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív
beruházás keretében is van lehetőség.
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.

Támogatható
tevékenységek

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő
technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszerfeldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében:
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Támogatható tevékenységek:
 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakítása;
 Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz
kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és
szoftverek beszerzése;
 A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények
kivitelezése.
B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti
erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.
 Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon
csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése.
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló
energiával működő technológiák.
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Elszámolható
költségek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

További
támogatási
feltételek

1.




Projekt előkészítés:
szakmai előkészítés,
közbeszerzés;
Mérnöki feladatok;
Projektmenedzsment;
Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának
kötelező tevékenységét;
Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;
Ingatlan beruházás
Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy
kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek
vagy eljárások megszerzése;
Nem elszámolható költségek köre





Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök;
A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;
3A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a
támogatási kérelem benyújtás előtt legfeljebb 12 hónappal felmerült az 5.5.
pont b) pontjában felsorolt általános költségek. (az építészek, mérnökök díjai,
hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek )

2.

Általános elvárások:



A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony
módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét,
valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat
hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell
felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípusváltozás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem
pontjait ki kell tölteni.
A kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
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felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormány rendeletben (a
továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.
A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:
50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv
benyújtása kötelező.
50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.
A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a
megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt.
A létszámfenntartásra vonatkozó kötelezettségek be nem tartásához fűződő
jogkövetkezmények a Felhívás 7. mellékletében találhatók.
A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be.
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR
109 és TEÁOR 1102 kód alá tartozó) - mezőgazdasági termelőnek nem
minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék7
előállítására vonatkozó – tevékenységet lehet fejleszteni.
A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az
ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
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