PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ
Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése
VP-4.2.1.
A támogatás célja:
Jelen támogatás célja az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mezőgazdasági
termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a
termelői csoportokban és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció.
Támogatást igénylők köre:
•

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás;

•

Mezőgazdasági termelő, aki/amely:
•

A pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági
tevékenységből legalább 6.000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik;

•

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

•

A fentiek szerinti jogosultak csoportjai;

•

Agrár-Innovációs csoporttagok;

•

REL együttműködés termelői.

Támogatható tevékenységek:
•

Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések;

•

Piacra jutást elősegítő fejlesztések;

•

Kapacitásbővítő fejlesztések;

•

Anyag-, energia-, víztakarékos, vagy a környezetterhelést egyéb módon csökkentő
funkciók, technológiák bevezetése, fejlesztése;

•

Az operatív csoport tagjának az innovatív projekt keretén belüli kísérleti fejlesztések;
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•

REL együttműködés termelőjének beruházásai.

Pályázati kondíciók:
•
•

•

Rendelkezésre álló forrás: 599,7 millió €;
Támogatás formája:
• Vissza nem térítendő támogatás;
•

Kamattámogatás;

•

Ezek kombinációja.

Támogatás intenzitása:

Maximális alaptámogatás

Egyéni beruházás

Kollektív beruházás

1.600.000 €/projekt

4.800.000 €/projekt

Alaptámogatási intenzitás (KMR régió)
Alaptámogatási

intenzitás

(nem

40%

KMR

50%

régió)

REL csoport tagjainak támogatása
Egyéni beruházás

Kollektív beruházás

50.000 €/projekt

500.000 €/projekt

Maximális alaptámogatás
Alaptámogatási intenzitás (KMR régió)
Alaptámogatási

intenzitás

(nem

50%

KMR

60%

régió)

•

Előleg igénylés: Előleg igénybe vehető;

•

Használt eszköz beszerzése elszámolható.

Kötelező vállalások:
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•

Foglalkoztatotti létszám fenntartása;

•

Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén:
•

Legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás;

•

Az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai
számítás megléte.

•

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;

•

Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia
alkalmazása esetén, a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie;

•

Épületenergetikai korszerűsítés esetén:
•

Energetikai minőségtanúsítvány megléte;

•

Költség optimum elérése.

Felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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