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Kertészeti üzemek korszerűsítése 
VP-2-4.1.3-20 

 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

30 Milliárd Ft 250-300 db 

 
Keretösszeg megoszlása: 

- Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a 

mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, 

mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikálásának fokozása céljából: 21 Milliárd Ft. 

- A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének 

megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése: 6 Milliárd Ft. 

- A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának 

fokozása: 3 Milliárd Ft. 

Támogatás mértéke, összege:  

- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is 

- maximum 2 milliárd forint. 

- A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható 

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

költség 50%-a. 

- A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 

támogatási intenzitásra jogosultak. 

- A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják:  

- A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek.  

- A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 

50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásakor kollektív beruházás keretében is van 

lehetőség. 

 

Elszámolható költségek köre: 

A) Önállóan támogatható tevékenységek: 

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése: 
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- Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése 

- Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése 

- Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése 

- Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak energiahatékonyság javítására vonatkozó 

tevékenységek 

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, 

valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése: 

- Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése 

- Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek 

- Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek 

- A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése 

- Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók energiahatékonyság javítására 

vonatkozó tevékenységek 

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

 

 

B) Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

- Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és 

fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a 

növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök 

- Projekt előkészítés: 

o szakmai előkészítés 

o közbeszerzés 

- Mérnöki feladatok 

- Projektmenedzsment 

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

Megvalósítási időszak: max. 24 hónap 

 
Fenntartási időszak: 5 év 
 
Előleg igénylése: Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető 

támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a. 

 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 19. naptól  

2021. február 19. napjáig van lehetőség. 
Első szakasz: 2020. október 19. – 2020. november 20. 
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