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Borszőlőültetvény telepítés támogatása 

A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.6-17 

 

 

 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

4,0 mrd 1000 db 

 

 

Támogatás összege: 

Egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft 

 

Támogatás mértéke: 

 A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható 

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

50%-a. 

 Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitás jár. 

 A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

 

Megvalósítás időtartama: 24 hónap 

 

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 

1. Önállóan támogatható tevékenységek 

 

1.1.Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

- Borszőlőültetvény telepítése: Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb 

támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható 

táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában 

foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.  

 

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

2.1.Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító 

vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 

biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók 
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kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges 

legyen:  

a) geotextíliák elhelyezése,  

b) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz 

visszatartására, tárolására,  

c) tározó terek vízzáró szigetelése,  

d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba 

gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a 

területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.  

 

2.2. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító 

öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:  

a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,  

b) vízkivételi művek kialakítása, 

 c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények 

telepítése (szivattyúk, szűrők, csővezetékek, szerelvények, távvezérlő rendszerek, 

meteorológiai állomás, talajszondák)  

d) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,  

e) mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,  

f) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes 

szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,  

g) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása. (5/A fókuszterület) 

 

2.3. Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó 

műtárgyainak kiépítése:  

a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,  

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

szerelvények telepítése,  

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes 

szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,  

d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.  

 A 2.3. támogatási pont keretében kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési 

rendszer építhető ki. 

 

2.4. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Tájékoztatással, 

nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése 
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Az elszámolható költségek mértéke: 

 

Költségtípus 

Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

/maximális támogatási 
összeg (Ft/ha) 

Általános költségek és immateriális javak ebből:  

 közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 

 tájékoztatás, nyilvánosság 

 műszaki ellenőri szolgáltatás 

 könyvvizsgálat 

 projektmenedzsment 

  5% 
 

1% 
0,5% 
1% 

0,5% 
2,5% 

Ingatlan vásárlás  2% 

Előkészítés (talajelőkészítés, tápanyagfeltöltés)  

- ha az érintett terület átlagos lejtése 12% feletti (nettó): 1 000 000 Ft/ha 

o Meglévő teraszok karbantartása: (nettó): 1 000 000 Ft/ha 

- ha az érintett terület átlagos lejtése 12%, vagy az alatti (nettó) 600 000 Ft/ha 

o Meglévő teraszok karbantartása (nettó): 400 000 Ft/ha 

Telepítés  

- minimum 5 000 db oltvány vagy dugvány/ha és az felett 
(nettó) 

1 200 000 Ft/ha 

- 5 000 db oltvány vagy dugvány/ha alatt (nettó) 800 000 Ft/ha 

Támberendezés létesítése (nettó)  

Támrendezés létesítése legalább 5 huzal kialakításával (nettó) 1 400 000 Ft/ha 

Támberendezés létesítése legalább 3-4 huzal kialakításával (nettó) 1 100 000 Ft/ha 

Támberendezés létesítése 3-nál kevesebb huzal kialakításával (nettó) 950 000 Ft/ha 

 

 

Pályázók köre: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben 

igazolják, hogy:  
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a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal 

mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek. 

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének 

egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) 

alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.  

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást 

igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. 

Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy 

anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot 

kell az üzemméret számításánál figyelembe venni.  

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal 

mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-

a mezőgazdasági tevékenységből származott.  

 

2. Termelői csoport és termelői szervezet esetén 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, és 

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való 

rendelkezést. 

 

Műszaki-szakmai tartalmi elvárások: 

- A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor üzleti tervet kell 

benyújtania. 

- A támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell a terület fekvése szerint illetékes 

hegybíró által kiadott új telepítési engedélyt. 

- Borszőlőültetvény telepítése esetén a telepítéshez felhasznált szaporítóanyag 

származását az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni (a származási 

igazolás másolata, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a kérelmező 

nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló dokumentum: pl. 

számla, szállítólevél, származási igazolás). A felhasznált szaporítóanyag lehet: 

 engedélyes árutermelő szőlő iskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, a 

szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról 
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szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. melléklete szerint minősített ültetési 

anyag, 

 nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a hazai minőségi 

előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag. 

- A támogatással érintett ültetvényt a projektmegvalósítás befejezésétől számított 13. 

borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli. 

- A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci 

évben el kell érnie a 90%-os szintet, az ezt követő tíz borpiaci évben a 85%-os szintet.  

- A Kedvezményezett köteles az ültetvény művelési kötelezettségének ideje alatt az 

ápolási kötelezettség teljesítéséről a www.szechenyi2020.hu weboldalon elérhető 

gazdálkodási naplót aprakészen vezetni. 

- Az ültetvénynek el kell érnie a legalább 4000 db oltvány/dugvány/ha tőszámot. 

- A borszőlőültetvény telepítés kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok 

beszerzésével, 

- valamint felhasználásával hajtható végre. 

 

- Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási 

kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, 

valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem 

engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás 

iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott 

nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági 

szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki 

tervdokumentációt. 

- Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős 

építési engedélyt, – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 

tervdokumentációt. 

- Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell 

a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a 

használatbavételt tudomásul vette. 

- Építési beruházás esetében a kérelem benyújtásakor hatályos Építési 

Normagyűjtemény (ÉNGY) alkalmazandó.  

- Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem 

benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai 

berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység 

megvalósítását szolgálja 

 

Fenntartási kötelezettség: 
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A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a támogatásban 

részesült börszőlőültetvényt a projektmegvalósítás befejezésétől számított 13. borpiaci év 

végéig, művelésben tartja. 

 

Kötelező vállalás: 

A pályázók vállalják, hogy a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot az üzleti tervben 

bemutatott módon fenntartják. 

 

Előleg: támogatás 50%-a 

 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától 2020. augusztus 31. 

napjáig van 

lehetőség.  

Következő értékelési határnap: 2018. év június hó 15. nap 
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Tartalmi értékelési szempontok: 

Tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok 

a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám 

nem éri el a minimális 30 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton 

belül a 20 pontot. 

 

Tartalmi értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Az értékelés alapja 

1. A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás 

folytatása és/vagy ökológiai minősítéssel való 

rendelkezés vagy legkésőbb az első időközi kifizetési 

kérelemhez az átállásra vonatkozó 

kötelezettségvállalás benyújtása. 

4 

 

Biokontroll Hungária 

Nonprofit Kft, illetve 

Hungária Öko 

Garancia Kft. 

igazolása, illetve 

nyilatkozat a 

kötelezettségvállalás 

tekintetében 

 

 

 

2. A projekthez kapcsolódó termelői csoporti tagság 

(Több elfogadható tagsági igazolás esetén is 

maximum 3 pont adható) 

3 
Igazolás a tagságról 

  

   

3. A támogatást igénylő mikrovállalkozás vagy 

kisvállalkozás 
 

Mérlegbeszámoló, 

SZJA 

bevallás, 

munkaügystatisztikai-

adatszolgáltatás 

jelentés, 

foglalkoztatotti 

létszámra 

vonatkozó 

nyilvántartás 

A támogatást igénylő mikrovállalkozásnak minősül.  15  

A támogatást igénylő kisvállalkozásnak minősül. 10  

 

4. Környezeti szempontok érvényesítése   

A projekt keretében érintett gazdaságban a keletkező 

zöldhulladék, venyigeapríték felhasználására 

vonatkozó 

technológia alkalmazása: metszést követően a venyige 

10 

A támogatási kérelem 

benyújtásakor 

nyilatkozat 

a kötelezettségvállalás 
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talajba dolgozása, vagy átadása megújuló energia 

előállítására, vagy saját üzemen belül energia 

előállításra 

történő felhasználása. 

tekintetében. 

 

5. A projekttel érintett üzemben a foglalkoztatotti 

létszám növelése (Egy újonnan teremtett 

munkahelyre eső támogatási összeg) 

 

A támogatás igénylő 

nyilatkozata 

Kevesebb, mint 10 millió Ft / új munkahely 3  

10 - 50 millió Ft / új munkahely 1  

   

6. Térségi szempontok érvényesítése.  
A megvalósítási hely 

települése 

A fejlesztés megvalósításának helye a 

Kedvezményezett 

járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. 

rendelet alapján.  

 

 

- Komplex programmal fejlesztendő járások 10 
 

 

- Fejlesztendő járások 7 
 

 

- Kedvezményezett járások 5 
 

A fejlesztés megvalósítási helye a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. 

rendelet alapján. 

 

 

 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból kedvezményezettnek és jelentős 

munkanélküliséggel sújtott településnek minősül 

7 

 

 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős 

munkanélküliséggel sújtott településnek minősül 5 A 

fejlesztés megvaló 

5 

 

A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program által 

érintett településen található: „Mura Program” 
10 

 

A projekt világörökségi vagy világörökségi 

várományos területen valósul meg. 
10 

 

   

7. Üzleti terv minősége 55 Üzleti terv 
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