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VP2-4.1.1.7-20 
Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése 

 
Célterület Keretösszeg Támogatott projektek 

várható száma 

1. célterület: Baromfitartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése 

1 mrd  
200 – 250 db 

2. célterület: Sertéstartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése 

1 mrd 

 
Támogatás összege: 

Mindkét célterület esetében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és 
kollektív projekt esetén is – maximum 30 millió forint. 

 
Támogatás mértéke: 

a)   közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházás esetén max. 40% 

b)   nem közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházás esetén max. 50% 

A fiatal mezőgazdasági termelők által- és a kollektív módon végrehajtott projektek +10% támogatási 
intenzitásra jogosultak. 

 

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 

1. Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek 

Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása 

• Telepi fertőtlenítőkapu telepítése,  

• Telepi hulladéktároló kialakítása és korszerűsítése, 

• Kéz- és lábfertőtlenítő kialakítása a beléptetéshez, 

• Gumicsizma mosó kialakítása, 

• Telepi létesítmények összekötése zárt folyosóval, zárt állatmozgatási útvonalak kialakítása, 

• Kerítésrendszer kialakítása, korszerűsítése/fejlesztése, 

• Kerékfertőtlenítő medence kialakítása, korszerűsítése,  

• Eszközbeléptető helyiség kialakítása nagyobb eszközök, zsákos takarmány stb. 
fertőtlenítéssel megerősített beléptetése érdekében a kerítés vonalában, 

• Állatrakodó kialakítása a kerítés vonalában, 

• Állatrakodó kialakítása, lefedése, korszerűsítése. 
 

2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése 

Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése 

• Telepi hullaégető beszerzése, 

• Fertőtlenítő permetező, ózonos fertőtlenítő beszerzése, 

• Nagynyomású fertőtlenítő mosóberendezés beszerzése, 

• Seprőgép beszerzése, 

• Mosórobot beszerzése, 

• Eszközbeléptető doboz beszerzése, 

• Ködképző berendezés beszerzése, 

• UV (germicid) lámpák beszerzése, 

• Nyílászárók ellátása szúnyoghálóval és szabadba nyíló ajtókhoz légfüggöny beszerzése. 
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Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
Kizárólag a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan támogathatóak az alábbi tevékenységek 

 

1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
Kizárólag a felhívás keretében beszerezni vagy fejleszteni kívánt járványvédelmi rendszerek 
energiaellátását szolgálhatják: 

• Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy 
teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú 
és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 
napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

2. Projekt előkészítés 

• szakmai előkészítés 
3. Mérnöki feladatok 
4. Projektmenedzsment 
5. Egyéb szolgáltatások 
6. A telepen belül megvalósítandó, munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés 

• szociális épület építése a kerítés vonalában, 

• szociális épület kialakítása a fekete-fehér elv alapján, 

• kényszerzuhany rendszer kialakítása, 

• szociális célú öltöző konténer beszerzése, amely a kerítés vonalába telepíthető. 
7. Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése 

• fix takarmánybehordó vonal kiépítése a kerítés vonalától az istállóig, 

• telepi takarmány higienizáló beszerzése, 

• takarmánykeverő épület kialakítása, fejlesztése, 

• mobil telepi takarmánykiosztó, takarmányszállító kocsi beszerzése,  

• takarmánytároló kialakítása, áttelepítése, mindkét esetben kizárólag a kerítés vonalában. 
8. Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása 
9. Karanténistálló kialakítása 
10. Higiéniai sorompó kialakítása 
11. telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással 
12. Bálatakaró ponyva beszerzése (maximum 12 m * 25 m méretű) 
13. Madárháló beszerzése 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése 
 

 
Az elszámolható költségek mértéke: 
 

 

Költségtípus Maximális mértéke az összes 
elszámolható költségre vetítve (%) 

Általános költségek,  
ebből: 

• közbeszerzési eljárások lefolytatása 
• tájékoztatás, nyilvánosság 

• műszaki ellenőri szolgáltatás 

• könyvvizsgálat 

• projektmenedzsment 

5% 
 

1% 
0,5% 
1% 

0,5% 
2,5% 
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Munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés 
(Felhívás 3.1.2. pont 6. alpontja) 

ebből: 
a) terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, 

földmunkák, stb.) 

15% 
 
 2% 

Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése  
(Felhívás 3.1.2. pont 7. alpontja) 

3 000 000 Ft 

Telepi hullaégető beszerzése (1.sz. melléklet 2. pont 1. alpont)       5 000 000 Ft 

 
Pályázók köre: 

 
1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 
rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő 
esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. 

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének TERA kérelem 
alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.  

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a NÉBIH által a támogatást 
igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet.  

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

rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő 
esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származott 

 
2. A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

 
Műszaki-szakmai tartalmi elvárások: 

 

• 1. célterületen kizárólag baromfitartáshoz (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk, 
fürj, húshasznosítású galamb, fácán, fogoly, strucc, emu) kapcsolódó projekt támogatható 

• 2. célterületen kizárólag sertéstartáshoz (házi sertés és vaddisznó) kapcsolódó projekt 
támogatható 

• A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. 

• 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. Építéssel járó projekt 
esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési 
és felmérési napló vezetése kötelező. 

• 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. 

• A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása 
igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott járványvédelmi célú rendszer/eszköz/épület 
villamosenergia-, illetve hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. Ennek igazolásához a 
Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő szakértő által 
igazolt villamos és/vagy hőenergia fogyasztási adatokat a támogatási kérelem mellékleteként be 
kell nyújtani. A villamos energia hálózatba történő értékesítése nem engedélyezett, kizárólag 
szigetüzemű rendszer telepítése támogatott. 
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• Építési beruházás esetében a kérelem benyújtásakor hatályos Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) 
alkalmazandó 

• Gépbeszerzés esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles 
benyújtani három, egymástól független forgalmazótól származó, azonos műszaki paraméterekkel 
rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot (benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve 
gyártott gépek) 

 
Kötelező vállalások: 

A pályázó mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázisév munkavállalóinak 
létszámát. 

 

Megvalósítás időtartama: 24 hónap 
 
Fenntartási kötelezettség: A projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig 

 
Előleg: maximum támogatás 50%-a 

 
 

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 27. napjától 2022. április 26. napjáig van 
lehetőség. 

 
Első értékelési határnap: 2020. május 11. 

 
 

Tartalmi értékelési szempontok: 

A 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 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 60 ponton 
belül a 25 pontot. 

 
 

Tartalmi értékelési szempont 
Adható 

pontszám 

 

Az értékelés alapja 

 
1. A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás 
folytatása és/vagy ökológiai termék feldolgozásának 
folytatása és/vagy ökológiai minősítéssel való 
rendelkezés vagy legkésőbb az első időközi kifizetési 
kérelemhez az átállásra vonatkozó 
kötelezettségvállalás benyújtása. 

 
 
 

8 

Biokontroll Hungária 
Nonprofit Kft, illetve 

Hungária Öko Garancia 
Kft. igazolása, illetve 

nyilatkozat a 
kötelezettségvállalás 

tekintetében. 

  

  

2. A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy 

termelői szervezeti tagság 

 

8 
TCS, TÉSZ, 

szakmai/szakmaközi 
szervezet igazolása a 

tagságról 
  

 
3. A projektnek részét képezi megújuló energiaforrást 
hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése. 

 

 
6 

Támogatási kérelem, 
beépítendő berendezések 

műszaki terve/leírása 
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4. Környezeti szempontok érvényesítése.  
Az értékelés során csak egy szempont vehető 
figyelembe.  

 
 

12 

 

Környezetbarát higiéniai megoldások alkalmazása a 
fejlesztéssel érintett állattartó telepen a támogatási 
kérelem benyújtásakor (elegendő az egyik feltételnek 
megfelelni):  
- Biológiailag lebomló, környezetbarát tisztító- és 

fertőtlenítőszerek általános alkalmazása és/vagy,  

- UV fénnyel csalogató és nagyfeszültségű ráccsal 
vagy ventillátorral működő rovarcsapdák 
alkalmazása.  

 
 
 

12 

Nyilatkozat az alkalmazott 
környezetbarát higiéniai 
megoldás kapcsán a 12. 
számú szakmai melléklet 

szerint, továbbá a 
környezetbarát jelleget 

alátámasztó dokumentum 
 

  A projekt keretében érintett gazdaságban keletkező trágya 
mennyiség legalább 50 %-ának felhasználása, 
hasznosítása a mezőgazdasági kihelyezés előtt (saját 
komposztálás/saját biogázüzemi felhasználás; átadás 
komposztáló vagy biogáz erőmű részére; átadás más 
feldolgozó részére)11 a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző év tekintetében.  
 

 
 
 

12 

Átadást igazoló 
dokumentum, saját 

felhasználás esetén a 
támogatást igénylő 

nyilvántartása/technológia 
leírása, illetve nyilatkozat  

  

 
5. Térségi szempontok érvényesítése  

 
6 

A megvalósítási hely 
települése 

A fejlesztés megvalósításának helye a Kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. 
rendelet alapján. 

  

Komplex programmal fejlesztendő járások  
 

6  

Fejlesztendő járások  
 

4  

Kedvezményezett járások  
 

2  
 
 

 
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 

 
4 

 

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településnek minősül 

 
2 

 

A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program által 
érintett településen található („Mura Program”16, „Ős-
Dráva Program”17) 

 
6 

 

 
 

 

6. Üzleti terv minősége 60 Üzleti terv 

I. Megalapozottság 30 
II. Fenntarthatóság 20 
III. Innovatív tartalom 5 
IV. Költséghatékonyság 5 
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