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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 

VP-2-4.1.2-16 

A támogatás célja:  

A Felhívás célja mezőgazdasági üzemek versenyképességének javítása, az erőforrás-elhasználás 

hatékonyságának növelése, a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével, különös 

tekintettel a megújuló erőforrások használatára.  

 

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 kollektív beruházás formájában is 

van lehetőség. 

 

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben:  

 Minden egyes tag megfelel a fent meghatározott jogosultsági feltételeknek.  

Kollektív projekt esetében az STÉ megállapításakor a tagok STÉ-it nem kell 

összeszámítani. Amennyiben azonban akár csak egyetlen tag üzemmérete meghaladja a 

meghatározott felső mértéket (350 000 euró STÉ), úgy a konzorcium, a termelői csoport, 

a termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a 

szociális szövetkezet nem jogosult támogatásra.  
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Támogatható tevékenységek: 

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók 

létesítése. 

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók 

energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló 

technológiák alkalmazása. 

I. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:  

Kizárólag már meglévő kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energetikai 

hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg:  

 Hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; 

 Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése; 

 Világítási rendszerek korszerűsítése; 

 Beépített technológiai berendezések korszerűsítése; 

 Épületgépészeti fejlesztések, új energiatakarékos technológiák kiépítése, 

energiatakarékos berendezések beszerzése.  

  

II. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 

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

vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 19,68  Mrd Ft. 

- 2A: A mezőgadasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a 

szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és 

orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszeg: 9,35 

Md Ft. 
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- 2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban  - keretösszeg: 3,35 

Mrd Ft. 

- 5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 

hatékonyságának fokozása – keretösszeg: 6,98 Mrd Ft. 

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

 A támogatás összege:  

 Egyéni projekt esetén 100 millió Ft; 

 Kollektív projekt esetén: maximum 300 millió Ft; 

 Támogatás intenzitása:  

A támogatás maximális mértéke közép-magarországi régióban, az összes elszámolható 

költség 40%-a. a nem közép-magyarországi régióban,  az összes elszámolható költség  

50 %-a; 

 Előleg igénylés: Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg 

mértéke a megítélt támogatás 50%-a; 

 Benyújtás: 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség. 

Értékelési határnapok:  

- 2016. október 5. 

- 2017. január 5. 

- 2017. április 5. 

- 2017. július 5. 

- 2017. október 5. 

- 2018. január 4. 

- 2018. április 5. 

- 2018. augusztus 6. 

 

Felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


