Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.3-16)
Támogatott
tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:
1.
Építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek
beszerzésének támogatása:
- Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó,
valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló
építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
- Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.
- Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia
biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének
eszközei és gépei.
- A szálastakarmány betakarítás és kiosztás, továbbá a szerves trágya kijuttatás
eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. Körbálázó, rendsodró, kaszáló és
silózó adapter beszerzése.
2.
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 meleg víz rendszereinek
korszerűsítése.
- Világítási rendszerek korszerűsítése.
- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti
fejlesztések, új,
- Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény
részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
1.
Projekt előkészítés;
2.
Mérnöki feladatok;
3.
Projektmenedzsment;
4.
Nyilvánosság biztosítása;
5.
A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés:
üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, telepi
közlekedő utak kialakítása, közművekhez és a munkakörülményekhez kapcsolódó
beruházások;
6.
Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi
teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló
rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek
automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
7.
Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése;
8.
Ingatlan vásárlása.

Pályázók köre:

Támogatás
formája:
Pályázat benyújtás
határideje:
Támogatás
mértéke:
Támogatás
intenzitása:
Előleg
Projekt
megvalósítás
időtartama

Mezőgazdasági termelők, akik:
- A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy 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, vagy az ezt megelőző teljes lezárt
üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt
üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származott;
- A NÉBIH által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtetnek.
Kollektív beruházás esetében:
- Legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által
közösen végrehajtott projekt
- A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági
feltételeknek
- Legfeljebb 1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők
legyenek
Vissza nem térítendő támogatás
2016. július 2.
Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint,
kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.
Közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem középmagyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
Támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.
Maximum 24 hónap

