Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15)
Támogatást
igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelő, ha:
o az 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;
o tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, ha:
o utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
o tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
o a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
3. A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van
lehetőség.

Támogatható
tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:
A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő
technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszerfeldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.
o Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új
technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
o Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz
kapcsolódó új eszköz beszerzése;
o A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a
vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai
eszközök és szoftverek beszerzése;
o A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények
kivitelezése.
B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti
erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.
B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb
módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek
bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek,
megújuló energiával működő technológiák.
B.1) /1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek
B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:







Támogatás
összege

Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés;
Mérnöki feladatok;
Projektmenedzsment;
Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításának kötelező tevékenységét;
Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;
Ingatlan beruházás.

A vissza nem térítendő támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum
500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

Önerő

A támogatást igénylőnek – regionális beruházási támogatás esetén – legalább a
projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell
rendelkeznie.

Előleg

Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Támogatás
mértéke

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes
elszámolható költség 50%-a.

Regionális
beruházási
támogatás

az Észak-Magyarország,
az Észak-Alföld, a DélAlföld és a Dél-Dunántúl
régiókban

50%

Közép-Dunántúl
régióban

35%

Nyugat-Dunántúl
régióban

25%

Közép-Magyarország
Energiahatékonysági intézkedéshez
nyújtott beruházási támogatás esetén
A megújuló energia termeléséhez
nyújtott beruházási támogatás

35-20%
30%

30-45%

Területi
korlátozás

A projektek Magyarország egész területén megvalósíthatóak.

Projekt
időtartama

Maximum 24 hónapos projektek támogathatóak.

Beadás

2016. október 25.

