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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 

VP3-4.2.2-16 

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, hogyaz utolsó teljes lezárt üzleti évi  árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származik. 

 a támogatott tevékenységhez Annex I. borászati terméket használ fel; 

 a támogatásssal érintett tevékenysége kizárólag Annex I. borászati temék előállítására, 

kiszerelésére és tárolására irányul. 

 

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

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok 

árbevételét össze kell számolni és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának 

mezőgazdasági tevékenységből kell származnia.  

  

Támogatható tevékenységek: 

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési 

beruházások; 

B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-

hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia-víztakarékos, 

valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldogozási technológiák és 
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működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó 

tevékenységek megújuló energiával működő technológiák. 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek; 

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek; 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás:  

- 3A - az elsődleges termelők versenyképességének javítása keretösszeg: 27,34 Mrd Ft; 

- 5B- a mezőgazdaság és ez élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 

hatékonyságának fokozása keretösszege: 12,6 Mrd Ft; 

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás; 

 A támogatás összege: maximum 200 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. szeptember 12. naptól 2018. szeptember 11. napjáig van lehetőség. 

Értékelési határnapok:  

- 2016. november 11. 

- 2017. február 10. 

- 2017. május 12. 

- 2017. augusztus 11. 

- 2018. február 9. 

- 2018. május 11. 

- 2018. szeptember 11. 

 

Felmerülő kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


