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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Állattartó telepek korszerűsítése 

 

A támogatás célja: 

A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat 

foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és 

környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.  

Támogatást igénylők köre: 

Mezőgazdasági termelők, amennyiben igazolják, hogy 

 A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági 

termelő esetén lezárt üzleti évben legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek; 

 Az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott; 

 A NÉBIH által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtetnek.  

Kollektív beruházás: 

 Legalább 5 kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt; 

 Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a 

mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által 

végrehajtott projekt.  
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Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az 

állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása: 

1. Építéssel járó állattartási technológiák kialakítása:  

 Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az 

előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák 

beszerzése és fejlesztése; 

 Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.  

2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése: 

 Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához 

szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei; 

 Szarvasmarhatartó telep esetén: A szálastakarmány betakarítás és kiosztás, továbbá a 

szervestrágya kijuttatás eszközeinek ás munkagépeinek beszerzése; 

 Juh- és kecsketartó telep esetén: A szálastakarmány betakarítás és kiosztás munkagépei; 

 Baromfitartó telep esetén: Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések 

beszerzése, beépítése. 

B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-

hatékonyság javítása:  

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:  

 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; 

 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése; 

 Világítási rendszerek korszerűsítése; 

 Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, 

energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.  

http://www.tarna91.hu/
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2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 

 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy 

teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítés; 

 Mérnöki feladatok; 

 Projektmenedzsment; 

 Egyéb szolgáltatások (tájékoztatás, nyilvánosság); 

 Telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés; 

 Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelési ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati 

rendszer telepítése, automatizált rendszerek telepítése; 

 Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése; 

 Ingatlan vásárlása. 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás:  

 2A prioritás 2B prioritás 5B prioritás 

Állattartó telepek korszerűsítése 3,1 Mrd Ft 1,06 Mrd Ft 1,79 Mrd Ft 

Sertéstartó telepek korszerűsítése 10,35 Mrd Ft 3,54 Mrd Ft 5,97 Mrd Ft 

Szarvasmarhatartó telepek 

korszerűsítése 
10,35 Mrd Ft 3,54 Mrd Ft 6,97 Mrd Ft 

Juh- és kecsketartó telepek 

korszerűsítése 
2,07 Mrd Ft 0,71 Mrd Ft 1,19 Mrd Ft 

Baromfitartó telepek korszerűsítése 10,35 Mrd Ft 3,54 Mrd Ft 5,97 Mrd Ft 

 

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

 A támogatás összege és intenzitása:  

http://www.tarna91.hu/
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 Támogatás összege Támogatás mértéke 

Állattartó telepek 

korszerűsítése 

Egyéni projekt: max. 100 millió Ft 
50% 

Kollektív projekt: max. 200 millió Ft 

Sertéstartó telepek 

korszerűsítése 

Egyéni projekt: max. 500 millió Ft 
50% 

Kollektív projekt: max. 1 Mrd Ft 

Szarvasmarhatartó telepek 

korszerűsítése 

Egyéni projekt: max. 500 millió Ft 
50% 

Kollektív projekt: max. 1 Mrd Ft 

Juh- és kecsketartó telepek 

korszerűsítése 

Egyéni projekt: max. 15 millió Ft 
50% 

Kollektív projekt: max. 30 millió Ft 

Baromfitartó telepek 

korszerűsítése 

Egyéni projekt: max. 500 millió Ft 
50% 

Kollektív projekt: max. 1 Mrd Ft 

 Fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projekt 10 százalékponttal megemelt 

támogatási intenzitásra jogosultak; 

 Kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak; 

 Előleg igénylés: Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási 

összeg 50%-a; 

 Benyújtás: A támogatási kérelmek online, az MVH elektronikus felületén kerülnek 

benyújtásra; 

 Benyújtás Első elbírálás 

Állattartó telepek korszerűsítése 2016. május 6. – 2018. május 6. 2016. július 6. 

Sertéstartó telepek korszerűsítése 2016. május 3. – 2018. május 3. 2016. július 3. 

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 2016. május 2. – 2018. május 2. 2016. július 2. 

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 2016. május 5. – 2018. május 5. 2016. július 5. 

Baromfitartó telepek korszerűsítése 2016. május 4. – 2018. május 4. 2016. július 4. 
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Kötelező vállalások:  

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: Munkavállaló foglalkoztatása esetén vállalni kell, 

hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a 

foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalást. 

Állatlétszám szintentartására vonatkozó kötelezettségek: A kedvezményezett köteles a projekt 

megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel 

érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát. 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 
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