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Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása 

VP5-4.1.6-4.2.3-17 
 

Célterület Keretösszeg Támogatási 

kérelmek várható 

száma 

1. Kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban 30 mrd 
700 db 

2. Élelmiszeripari- és borászati üzemekben 5 mrd 

 

Támogatás összege: 

- Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint 

- Kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint 

 

Támogatás mértéke: 

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

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

 

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 

 

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti 

üzemekben és állattartó gazdaságokban 

 

Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: 

 

a) Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása.  
Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, 

gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek: 

 

 Hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

 Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése  

 Világítási rendszereinek korszerűsítése 

 Temperált levegőjű létesítmények (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló 

terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák, szociális- és kiszolgáló 

helyiségek) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése;  

 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását 

lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott 

légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje 

 

b) Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása. 

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, 

valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása: 

 

 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;  

 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése; 

 Világítási rendszerek korszerűsítése;  

 Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, 

energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése 
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Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 

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

teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (pl. napkollektorok alkalmazása,napelemes 

rendszer kialakítása) 

2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása 

élelmiszeripari- és borászati üzemekben — Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti 

tevékenységekhez 

Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: 

Már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és 

korszerűsítése valósítható meg: 

 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése  

 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése  

 Világítási rendszerek korszerűsítése 

 Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti 

fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések 

beszerzése 

        Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 

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

teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (pl. napkollektorok alkalmazása,napelemes 

rendszer kialakítása) 

Az elszámolható költségek mértéke: 

Költségtípus Maximális mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve 

(%) / maximális támogatási 

összeg (Ft) 

Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. c és d 

pont)  ebből:  

 közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 

 tájékoztatás, nyilvánosság 

 műszaki ellenőri szolgáltatás 

 könyvvizsgálat 

 projektmenedzsment 

  5% 

 

1% 

 

0,5% 

1% 

0,5% 

2,5% 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, 

földmunkák stb.) 

2% 

Ingatlan vásárlás  2% 

 

Pályázók köre: 

 

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti 

üzemekben és állattartó gazdaságokban: 
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Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  

 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 utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy 

amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes 

lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 

származik; 

 

2.célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása 

élelmiszeripari- és borászati üzemekben: 

 

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben 

igazolják, hogy: 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben 

árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott 

 a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., 

illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 

0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék 

feldolgozására irányul 

 a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 

2016. január 1. óta folytatják , vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági 

termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 

és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban 

részesültek. 

 

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások abban az esetben 

jogosultak a támogatásra, amennyiben: 

 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;  

 a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. 

termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti 

alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó 

borászati termék feldolgozására irányul irányul;  

 a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag 

Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük 

kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék 

előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;  

 a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 

2016. január 1. óta folytatják ,vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági 

termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 

és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban 

részesültek. 
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Műszaki-szakmai tartalmi elvárások: 

- Az 1. célterület alapján - állattartó gazdaságban végrehajtott projekt esetén - támogatás 

kizárólag baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk), 

szarvasmarhaféle (szarvasmarha és bivaly), sertés, juh, kecske, lófélék (ló, szamár, öszvér), 

húshasznosítású galamb, fürj, nyúl, méh és csincsilla tartásához kapcsolódó projekthez 

nyújtható. 

- Nem támogatható TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 (takarmánygyártás) 

- Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos 

energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os hatékonyságjavulást az alábbiak 

szerint szükséges igazolni. 

- Az energetikai hatékonyság javulását a teljes projekt vonatkozásában szükséges vizsgálni. 

Amennyiben tehát épület felújításra és technológia korszerűsítésére is sor kerül, az 

energiahatékonyság javulást a támogatott építések és technológiai beruházások összességén kell 

kimutatni. 

- A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. 

 

Megvalósítás időtartama: 24 hónap 

 

Kötelező vállalások: 

A pályázó mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázisév (2016) 

munkavállalóinak létszámát. 

 

Fenntartási kötelezettség: 

A projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év 

 

Előleg: támogatás 50%-a 

 

Támogatási kérelmek benyújtása: 2018. február 19. – 2020. február 18. 

 

Első értékelési határnap: 2018. március 19. 

 

További értékelési határnapok: 

- 2018. április 19. 

- 2018. május 19. 

- 2018. augusztus 19. 

- 2018. november 19. 

- 2019. február 19. 

- 2019. május 19. 

- 2019. augusztus 19. 

- 2019. november 19. 

- 2020. február 19.  

 

mailto:vanessia@vanessia.hu
http://www.vanessia.hu/

