Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának
támogatása (VP3-4.2.2-16)
Támogatást igénylők
köre:

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 A támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308
 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 A támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307,
2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és
tárolására irányul.
Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén
jogosult támogatásra:
 A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre
vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt
árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia.
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az
esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel
rendelkezik;
 A támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308
árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 A támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307,
2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és
tárolására irányul.

Támogatható
tevékenységek:

A TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, Annex I. terméknek
minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására,
kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak.

Önállóan támogatható tevékenységek:
A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó
fejlesztési beruházások.
1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez,
bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és
kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések
korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.
2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó
üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy
raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények
létesítése.

B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforráshatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos,
valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási
technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság

javítására vonatkozó
technológiák.

tevékenységek,

megújuló

energiával

működő

1. Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének
csökkentése.
2. Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése.
3. Világítási rendszerek korszerűsítése.
4. Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Új,
energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések
beszerzése.
5. Az anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó
korszerűsítések, új módszerek bevezetése.
6. Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-,
ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.
7. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény
részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:







Egyéb szolgáltatások
Telepi infrastruktúra fejlesztése
Ingatlan vásárlása
A termeléshez és vállalatirányításhoz kapcsolódó informatikai eszközök és
szoftverek beszerzése
Bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a
technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály)
Fahordó vásárlása

Területi korlátozás:

Jelen felhívás esetében nem releváns

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás összege:

Maximum 200 millió Ft

Támogatás mértéke:

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

Előleg:
Projekt időtartama
Benyújtás határideje:

Utófinanszírozású tevékenységekre maximum 50% előleg igényelhető
Maximum 24 hónap
2016. szeptember 12. - 2016. november 11.

