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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés 

kialakításának lehetőségével 

VP-2-4.1.3.2-16 

A támogatás célja:  

A Felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, 

hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési 

technológiák és termesztési módok elterjesztésének 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. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő 

ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás: 

 Legkisebb támogatható ültetvényméret: 1 ha (szamóca és spárga esetén 0,5 ha); 
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 Legkisebb támogatható táblaméret: 0,5 ha; 

 Az ültetvényhez tartozó kerítés kiépítése; 

 Meglévő, a telepítéstől számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél nem 

öregebb ültetvénynek a területének növelése, támrendszerének kialakítása, átalakítása; 

 Meglévő, a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél 

öregebb ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy megváltoztatása. 

Támogatás az alábbi fajok telepítésére adható: Áfonya, alma, birs, bodza, csemegeszőlő, 

cseresznye, dió, gesztenye, kajszi, körte, köszméte, mandula, málna, meggy, mogyoró, őszibarack, 

piros ribiszke, spárga, szamóca, szilva, tüske nélküli szeder.  

 
II. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának 

időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt 

ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátás biztosítása: 

 Geotextíliák elhelyezése; 

 Tározók kialakítása; 

 Tároló terek vízzáró szigetelése; 

 Tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása. 

 

III. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél 

nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását 

biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása: 

 Vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése; 

 Vízkivételi művek kialakítása; 

 Új korszerű (víz- és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése; 

 Vízfogyasztásmérő berendezések telepítése; 

 Mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése; 
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 Korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes 

szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása; 

 Tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.  

 

IV. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél 

nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának 

és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése:  

 Vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása; 

 Új rendszer kiépítése, korszerű (víz- és energiatakarékos) gépek, berendezések és 

szerelvények telepítése; 

 Vízfogyasztásmérő berendezések telepítése; 

 Korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes 

szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása; 

 Tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.  

 

Kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki, kivéve a szamóca és a 

spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel alakítható ki.  

 

V. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél 

nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák 

beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának 

javítása: 

 Meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi 

energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás; 

 Öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél- és 

napenergia felhasználása). 
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Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás:  

 Gazdasági teljesítmény, szerkezetátalakítás és modernizáció: 13,1 Mrd Ft; 

 Hatékony vízfelhasználás: 1,0 Mrd Ft; 

 Energiahatékonyság: 1,0 Mrd Ft; 

 Generációs megújulás: 4,8 Mrd Ft; 

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

 A támogatás összege:  

 Egyéni projekt esetén 75 millió Ft; 

 Kollektív projekt esetén: maximum 150 millió 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 

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

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

 

 Előleg igénylés: Igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a; 

 Benyújtás: 2016. március 9. – 2018. március 8. között, online, az MVH elektronikus 

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

körbe a 2016. április 30. napjáig benyújtott támogatási kérelmek tartoznak. 

Felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


