Kisméretű terménytároló, -szárító, - tisztító építése, korszerűsítése
(VP-2-4.1.2.-16)
Támogatott
tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:
A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.
 Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást
figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések,
vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
 Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges
terménytároló-kapacitás létesítése.
(Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az
a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.)
 Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig),
B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók
energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló
technológiák alkalmazása.
 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek már meglévő tárolók,
tisztítók, szárítók felújítása, korszerűsítése:
- Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése; fűtési, hűtési és
használati melegvíz rendszerek korszerűsítése; világítási rendszerek
korszerűsítése.
- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése; épületgépészeti
fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos
berendezések beszerzése.
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
- Szárítók, tisztítók, tárolók energiaigényének fedezése megújuló energia
előállításával:
 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia
igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. Max. az
adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia
fogyasztásának kielégítéséhez elegendő mértékig
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés, az
üzemen belüli anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei
 Ingatlan vásárlása
Az A) területhez kapcsolódóan:
- A szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy
mobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy felújítása,
- Anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek,
szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű

raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és
rakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges kapacitásig),
- Porleválasztás gépei beszerzése és felújítása,
- A tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek létesítése, vagy felújítása
- Terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70
m3) vagy felújítása,
- Telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,
- Fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garat
beszerzése,
- Termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése
- Silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása
- Telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2)
- Telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek felújítása,
- Terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.
A B) területhez kapcsolódóan:
- Egyéb telepen belüli létesítmények, épületek energiahatékonyságának
javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák
alkalmazása.
Pályázók köre:

Mezőgazdasági termelők, amennyiben
- A pályázat beadását megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági
tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000
euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
- A pályázat beadását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
- Ugyanezen célra még nem igényelt támogatást valamely állattartó telepek
korszerűsítésére vonatkozó felhívásban, az adott megvalósítási hely
tekintetében

Kötelező
vállalások:

A megvalósítási és a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot: a benyújtást
megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát.
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Előleg:

Vissza nem térítendő
Maximum 24 hónap
2016. október 05.
Egyéni projekt esetén max 100 MFt,
Kollektív projekt esetén max 300 millió forint.



Közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
Nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
- A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek + 10 százalékpont
- Kollektív módon végrehajtott projektek összesen +10 százalékpont
A megítélt támogatási összeg 50 %-a.

