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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Kertészet fejlesztése 

VP-4.1.3. 

A támogatás célja: 

A kertészet mezőgazdaságon belüli nettó beruházási arányából, valamint az ágazat pénzügyi 

eredményeiből egyértelműen kiolvasható az alágazat gyenge versenyképessége. Cél tehát a 

versenyképesség, valamint a hatékonyság javítása, mely megköveteli az alágazat technológiai- 

és eszközellátottságának fejlesztését.  

 
Támogatást igénylők köre: 

Mezőgazdasági termelő vagy fiatal mezőgazdasági termelő, aki/amely:  

• A pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből 

legalább 6.000 € STÉ, legfeljebb 850.000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik; 

• Az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 

Mezőgazdasági termelők egy csoportja. 

 

Támogatható tevékenységek: 

• Versenyképesség javítása:  

• Építéssel járó kertészeti technológia kialakítása; 

• Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése; 

• Ültetvénytelepítés és –korszerűsítés. 

• Energiahatékonyság javítása; 

• Fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának megerősítése, fejlesztése. 
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Pályázati kondíciók: 

• Rendelkezésre álló forrás: 232,3 millió €; 
• Támogatás formája:  

• Vissza nem térítendő támogatás; 

• Kamattámogatás; 

• Ezek kombinációja. 

• Támogatás intenzitása:  

 Egyéni beruházás Kollektív beruházás

Maximális alaptámogatás 1.600.000 €/projekt 3.200.000 €/projekt

Alaptámogatási intenzitás (KMR régió) 40%
+10 százalékpont 

Alaptámogatási intenzitás (nem KMR régió) 50%

 

• Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt 

támogatási intenzitás jár; 

• Az alaptámogatás max. 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető. 

• Előleg igénylés: Előleg igénybe vehető; 

• Használt eszköz beszerzése elszámolható. 

Feltétel a pályázáshoz: 

• Foglalkoztatotti létszám fenntartása; 

• Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén: 

• Legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás; 

• Az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai 

számítás megléte. 
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• Biogáz technológia alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és 

cukortartalmú növények 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; 

• Ha a fő cél villamos energia előállítása, a technológia önfogyasztása felett 

keletkezett hő legalább 25%-ának saját gazdaságon belül hasznosítása; 

• Nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósuló technológia alkalmazása esetén 

a berendezés hatásfoka legalább 70%-os. 

• Épületenergetikai korszerűsítés esetén:  

• Energetikai minőségtanúsítvány megléte; 

• Költség optimum elérése.  

 

Felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


