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Kertészeti üzemek megújításának támogatása 
VP2-4.1.3.5-21 

 

Keretösszeg Támogatott projektek várható száma 

50 Milliárd Ft 2 500 – 3 000 db 

 
Keretösszeg megoszlása: 
 

- 2A: 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: 45 Milliárd Ft. 

- 2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való 

belépésének 

megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése: 5 Milliárd Ft. 

Támogatás mértéke, összege:  

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

- maximum 25 millió Ft. 

- 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, 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 és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti 

tevékenységből származik. 

- 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 – árbevételüknek legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott. 
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Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásakor 

kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

Elszámolható költségek köre: 

A) Önállóan támogatható tevékenységek: 

Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges építéssel nem járó kertészeti eszközök, 

gépek beszerzése: 

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek, 

b) önjáró és vontatott betakarítógépek, 

c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony, 

d) talajművelő gépek, 

e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök, 

f) maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor. 

 

B) Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

g) üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus 

vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése, 

h) projekt előkészítés, 

i) mérnöki feladatok, 

j) projektmenedzsment, 

k) tanácsadói, 

l) hatósági eljárási díjak. 

 

C) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
m) nyilvánosság 

 

Nem támogatható tevékenységek: 

a) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges 

önjáró betakarító- és permetezőgépek, 

b) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) 

beszerzése, 

c) tehergépkocsi, négykerekű motorkerékpár (quad), 

d) göngyöleg beszerzése, 

e) természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, 

autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése, 

f) betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, 

válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése. 

 
Megvalósítási időszak: 24 hónap   Fenntartási időszak: 5 év 
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Előleg igénylése: támogatás 50%-a 

 
Kötelező vállalások 

- A kedvezményezett köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 
jogszabályokat betartani, valamint a projektnyilvánosság során esélytudatosságot kifejezni; 

- a fenntartási időszak alatt kötelező a bázislétszám fenntartása. 

 
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától szeptember 28. napjáig lesz lehetőség  

Ezen időszak alatt az elábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 
együttesen elbírásra: 

 
Első szakasz:  2021. július 7. – 2021. július 20. 

Második szakasz:  2021. július 21. – 2021. augusztus 3. 

Harmadik szakasz:  2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17. 

Negyedik szakasz:  2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31. 

Ötödik szakasz:  2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14. 

Hatodik szakasz:  2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.  
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