Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt
megvalósításához szükséges beruházás támogatása
VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17
Támogatást
igénylők köre:

1. Agrár-Innovációs Operatív Csoport tag jogosultság
- Agrár Innovációs Operatív csoport tagjai: mezőgazdasági
termelők
és/vagy
élelmiszer-feldolgozók
és/vagy
erdőgazdálkodók, valamint kutatóhelyek és/vagy tanácsadók
és/vagy szaktanácsadók,
- A csoportban legalább öt, gazdasági tevékenységet folytató
természetes vagy jogi személy vesz rész, amelyek gazdaságilag
és jogilag függetlenek egymástól
- A csoport taglétszámának legalább 40%-a az adott ágazatban
gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy
- A csoport minden tagjának részt kell venni a projektben
- A
csoport
működését
írásba
foglalt
konzorciumi
együttműködési megállapodás szabályozza.
2. Agrár-Innovációs
Operatív
Csoport
tevékenységeinek
megvalósításához szükséges beruházások megvalósításához esetén
a) mezőgazdasági termelő
b) fiatal mezőgazdasági termelő
c) mezőgazdasági termelők csoportjai
3. Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához
szükséges beruházások megvalósítása esetén
I. Élelmiszer feldolgozással kapcsolatos beruházások támogatása
a) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és
kisvállalkozás
b) Mezőgazdasági termelő
c) az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai
II.
Borászattal kapcsolatos beruházások támogatása
a) mezőgazdasági termelő
b) termelői csoport és termelői szervezet
c) mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és
kisvállalkozás
4. Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához
szükséges gazdálkodói beruházások megvalósítása esetén
a) jogszerű földhasználók
b) magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és azok
társulásai
c) monitoring tevékenység ellátására jogosult közjogi szervezet
d) nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók
e) nyilvántartásba vett magánjogi, vagy közjogi erdőgazdálkodók

f) önkormányzati erdőgazdálkodók
g) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb
mikro vállalkozások vagy kisvállalkozások
5. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság
Támogatható
tevékenységek:

Csoport létrehozása esetén
A. Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos operatív csoportok közös
innovációs tevékenysége
B. Élelmiszer-feldolgozással borászattal kapcsolatos operatív csoportok
közös innovációs tevékenysége
C. REL-el kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
D. Erdőgazdálkodással kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs
tevékenysége
Az A.B.C.D. pontok esetében:
- Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozása,
- Agrár-Innovációs Projektterv kidolgozása - különös tekintettel fiatal
gazdálkodók bevonására,
- a Projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás)
- az együttműködés folyamatos működtetése, különös tekintettel az
egyes gazdálkodó tagoknál megvalósuló, a projekt részét képező
innovációs tevékenységek és a kísérleti beruházások szakmai
támogatása,
- a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása, az eredmények
hozzáférhetővé tétele (tudás-megosztás).
Beruházás esetén
-

Új eszközök, gépek beszerzése;
Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
Épületek, építmények kivitelezése;
Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása;
Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz
rendszereinek korszerűsítése;
Világítási rendszerek korszerűsítése;
Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai
korszerűsítése;
Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint
emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése;
Hulladékok fokozottabb hasznosítása;
Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló
energiaforrásból;
Erdősítéssel kapcsolatos első kivitel, kiegészítő támogatás;

-

Tűz vagy egyéb természeti veszélyek elleni védelemre irányuló helyi,
kisléptékű megelőző intézkedések terveinek kidolgozása;
Erdészeti károsítók elleni biológiai vagy vegyszeres védekezés.

Támogatás
formája:

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás
összege:

csoport létrehozása esetén: maximum 150 000 eurónak megfelelő forint
összeg (100% támogatási intenzitás)
egyéni beruházás esetén: maximum 206 000 eurónak megfelelő forint összeg
kollektív beruházás esetén: maximum 1 030 000 eurónak megfelelő forint
összeg

Támogatási
intenzitás:

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl
régiókban 50%,
a Közép-Dunántúl régióban 35%,
a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

Előleg:

a beruházási tevékenységre megítélt támogatás 50%-a.

Projekt
időtartama:

Minimum 12 hónap
Maximum 48 hónap

Benyújtás:

2017. május 30. naptól 2017. november 30.

