Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés
kialakításának lehetőségével
(VP2-4.1.3.2-16)
Támogatott
tevékenységek:

1.

Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő
ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.

2.

Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig
a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben
kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek
támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók
létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete
már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen. (lásd 1. számú melléklet)
 Geotextíliák elhelyezése,
 Tározók kialakítása,
 Tározó terek vízzáró szigetelése,
 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

3.

Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem
öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását
biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
 Vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
 Vízkivételi művek kialakítása,
 Új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények
telepítése
 Vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
 Vízkivételi művek kialakítása,
 Új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények
telepítése

4.

Pályázók köre:

Önerő:

Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem
öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és
kapcsolódó műtárgyainak kiépítése
 Meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi
 Meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi
Mezőgazdasági termelő/mezőgazdasági termelői csoport, amennyiben:
 Igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből
származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
 Igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származott.
 A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség

Az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkozatot szükséges tenni.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő

Pályázat benyújtás
határideje:
Támogatás mértéke:
Támogatás
intenzitása:

2016. március 9. - 2016. április 30.
egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft,
kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft
Támogatási terület

Támogatást igénylő
egyéni projekt
kollektív projekt
40%
+ 10 százalékpont

fiatal gazda
+ 10 százalékpont

50%

+ 10 százalékpont

+ 10 százalékpont

Közép-Dunántúli régió

50%

+ 10 százalékpont

+ 10 százalékpont

Dél-Dunántúli régió

50%

+ 10 százalékpont

+ 10 százalékpont

Észak-Magyarországi régió
Észak-Alföldi régió

50%
50%

+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont

+ 10 százalékpont
+ 10 százalékpont

Dél-Alföldi régió

50%

+ 10 százalékpont

+ 10 százalékpont

Közép-Magyarországi
régió
Nyugat-Dunántúli régió

Előleg
Projekt
megvalósításának
időtartama

Maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.
Maximum 24 hónap

1. számú szakmai melléklet

Támogatás keretében telepíthető évelő cserje típusú növények, és azokra vonatkozó szakmai követelmények
Faj

Áfonya
Alma
Birs
Bodza
Csemegeszőlő
Cseresznye
Dió
Gesztenye
Kajszi
Körte
Köszméte, törzses és
bokor
Mandula
Málna
Meggy
Mogyoró
Őszibarack
Piros ribiszke törzses
oltvány
Piros ribiszke
Spárga
Szamóca
Szilva
Tüske nélküli szeder

Tőszám

Kötelező termesztésben tartás
termőre fordulástól (év)

Ültetvény termőre
fordulásának ideje
(év)

Versenyképes
ültetvény minimális
követelmény
rendszere (II.
táblázat)

5000 feletti
1300-2000
2000 feletti
500 feletti
600 feletti
2000-2500
2000-2500
660-800
800 feletti
200 feletti
200 feletti
400 feletti
1000-2000
2000 feletti
4700 feletti

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5

1
4
3
5
2
4
4
4
3
8
8
4
5
4
2

I
I
III
I
I
II
III
I
III
I
I
I
II
III
I

410 feletti
9000 feletti
660 feletti
410 feletti
660 feletti
5000 feletti

10
5
10
10
10
5

4
2
4
4
4
2

I
III
I
I
I
II

4700 feletti

5
5
2
10
6

2
2
1
4
2

I
I
III
I
II

40 000 feletti
660 feletti
1400 feletti

2.

számú szakmai melléklet

Az 1. melléklet E oszlopában meghatározott, hagyományos, korszerű és versenyképes
ültetvény minimális követelmény szintjei

1.

Követelmény szint

2.

I. Hagyományos ültetvény

3.

II. Korszerű ültetvény

4.

III. Versenyképes ültetvény

Megvalósítandó projektek
Öntözőrendszer kialakítása
Tápanyag-utánpótlási rendszer
kialakítása
Az „I.” követelmény szint
teljesítése
Támrendszer kialakítása
A „II” követelmény szint
teljesítése
Jégvédőháló tartására alkalmas
támrendszer kialakítása

3. számú szakmai melléklet

Saját kivitelezésben elvégezhető munkaműveletek, és azokhoz kapcsolódó maximálisan
elszámolható költségek jegyzéke

Munkaművelet
Ültetvénykivágás
Talajelőkészítés
Tápanyagutánpótlás
Kerítésépítés
Ültetés
Ültetés spárga, szamóca
Támrendszer építés
Öntözőrendszer építés

Elszámolható költség maximum
100 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
500 Ft
100 Ft
190 000 Ft
650 Ft
150 000 Ft

Mértékegység
ha
ha
ha
méter
db
ha
méter
ha

