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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, 

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának 

lehetőségével 

VP-2-4.1.3.1-16 

A támogatás célja:  

A Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének 

növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti 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 fent meghatározott jogosultsági feltételeknek.  

 

Támogatható tevékenységek: 

I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése:  

 Új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése; 
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 Új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése; 

 Új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése; 

 Blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése; 

 Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló 

helyiségek építése, közművek kiépítése). 

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:  

Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak:  

 Hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; 

 Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése; 

 Világítási rendszerek korszerűsítése; 

 Technológiai korszerűsítése; 

 Temperált levegőjű létesítmények technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése. 

  

A termesztő berendezésben a technológia korszerűsítés eredményeképpen elérendő a legalább 10% 

egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése.  

 

III. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló 

energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 

 Geotermikus energia hasznosítása: 

 Új termelő kút/rendszer fúrása; 

 Meglévő, hőhasznosításra jelenleg nem használt vagy leromlott termál kutak 

felújítása és termelőkúttá alakítása; 

 A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését 

szolgáló tevékenysége; 

 A geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések 

beszerzése; 
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 Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.  

 Egyéb megújuló energia hasznosítása: 

 Napkollektor alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes 

kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre; 

 Biomassza felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes 

kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre; 

 Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés 

céljából. 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás:  

 Gazdasági teljesítmény, szerkezetátalakítás és modernizáció: 8,5 Mrd Ft; 

 Energiahatékonyság: 9,0 Mrd Ft; 

 Generációs megújulás: 5,0 Mrd Ft; 

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

 A támogatás összege:  

 Egyéni projekt esetén 500 millió Ft; 

 Kollektív projekt esetén: maximum 1 milliárd Ft; 

 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 
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Támogatási terület 

Támogatást igénylő 

Egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda 

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 7. – 2018. március 6. között, online, az MVH elektronikus 

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

körbe a 2016. április 15. napjáig benyújtott támogatási kérelmek tartoznak. 

 

Felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


