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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 

VP-2-4.1.3.3-16 

A támogatás célja:  

A Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének 

növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési 

módok elterjesztésnek támogatása révén.  

 

Támogatást igénylők köre: 

Mezőgazdasági termelő, amennyiben:  

 Igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy az azt megelőző teljes lezárt 

üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt üzleti évben – mezőgazdasági 

tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik; 

 Igazolja, hogy árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 

lehetőség. 

 

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben:  

 Minden egyes tag megfelel a korábban meghatározott jogosultsági feltételeknek.  

 

Támogatható tevékenységek: 

I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése, új ültetvények 

telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése:  

 Új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése; 
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 Új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése; 

 Meglévő cserjés típusú ültetvény területének növelése; 

 Meglévő cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy 

megváltoztatása; 

 Szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása; 

 Gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása; 

 Kerítés kialakítása, felújítása.  

Cserjés típusú növények esetében az alábbi növények telepítése támogatott: Homoktövis, 

medveszőlő, galagonya, közönséges boróka, valódi és hibrid levendula, cserszömörce, csipkebogyó, 

egybibés galagonya, tilia fajok, közönséges kutyabenge, fekete törpe berkenye, kökény, húsos som, 

madárberkenye, rozmaring, fekete ribizli.  

Nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növények esetében az alábbi növények 

telepítése támogatott: Angelikamag vagy gyökér, aranyvessző fű hajtás, bíbor kasvirág hajtás, 

borsosmentalevél, cickafark virág, cickafarkfű, citrom fű levél, csalán gyökér, fehérürömfű, 

fodormenta levél, izsóp levél és virág, morzsolt kerti kakukkfű, kerti rutafű leveles szár, keserű 

édesköménmag, keskenyútifű levél, kisvirágú füzikefű virágos hajtás, komlótoboz, lestyán gyökér, 

orbáncfű, orvosi zsályalevél, római kamilla virág, tárkony, torma gyökér, fehérmályva levél és 

gyökér, pemetefű hajtás, vasfű herba, római kamilla, szurokfű hajtás, muskotályzsálya hajtás.  

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás:  

 Gazdasági teljesítmény, szerkezetátalakítás és modernizáció: 2,5 Mrd Ft; 

 Generációs megújulás: 0,5 Mrd Ft; 

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

 A támogatás összege:  

 Egyéni projekt esetén 50 millió Ft; 

 Kollektív projekt esetén: maximum 100 millió Ft; 
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 Támogatás intenzitása:  

Támogatási terület 

Támogatást igénylő 

Egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda 

Közép-Magyarországi régió 40% +10 százalékpont +10 százalékpont 

Nyugat-Dunántúli régió 50% +10 százalékpont +10 százalékpont 

Közép-Dunántúli régió 50% +10 százalékpont +10 százalékpont 

Dél-Dunántúli régió 50% +10 százalékpont +10 százalékpont 

Észak-Magyarországi régió 50% +10 százalékpont +10 százalékpont 

Észak-Alföldi régió 50% +10 százalékpont +10 százalékpont 

Dél-Alföldi régió 50% +10 százalékpont +10 százalékpont 

 

 Előleg igénylés: Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg 

mértéke a megítélt támogatás 50%-a; 

 Benyújtás: 2016. március 3. – 2018. március 2. között, online, az MVH elektronikus 

felületén. A pályázatok több szakaszban kerülnek értékelésre, a legelső elbírálási 

körbe a 2016. április 11. napjáig benyújtott támogatási kérelmek tartoznak. 

 

Felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


