„Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című
pályázat (VP3-4.2.1-4.2.2-18)
Támogatható
tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása; és/vagy
 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése:
 Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez,
bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez
kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása; és/vagy
 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:
 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének
csökkentése
 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése
 Világítási rendszerek korszerűsítése
 Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése.
Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése,
energiatakarékos berendezések beszerzése.
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni
vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

Támogatottak köre

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
 Mezőgazdasági termelő:
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti
évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származott.
o a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék
feldolgozására irányul.
 Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás:
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel
rendelkezik;
o a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék
feldolgozására irányul;
o a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket
állít elő.
2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése:
 Mezőgazdasági termelő:
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
o a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204,
2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
o a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204,
2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására,
kiszerelésére és tárolására irányul.



Támogatás formája és
mértéke

Termelői csoport/termelői szervezet: 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:
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel
rendelkezik;
o a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204,
2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
o a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204,
2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására,
kiszerelésére és tárolására irányul.
A támogatás (vissza nem térítendő tőketámogatás) maximális mértéke mindkét célterület
tekintetében:
 a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható
költség 40%-a;
 - a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes
elszámolható költség 50%-a.

Önerő

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

Projekt időtartama

A Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap.

Területi korlátozás

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Tervezett benyújtás

2018. december 10. napjától, 2020. december 9. napjáig

Előleg

50 %

