Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának
javítása
(VP5-4.1.6-4.2.3-17)
Támogatható
tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható
tevékenység vállalása és végrehajtása kötelező):
-

-

tevékenységek

(legalább

egy

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság
javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban:
o Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
 Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása (hőszigetelés;
hűtési, fűtési rendszerek korszerűsítése; világítási rendszerek
korszerűsítése);
 Állattartó
gazdaságok
energiahatékonyságának
javítása
(hőveszteségek
csökkentése;
hűtési
fűtési
rendszerek
korszerűsítése; világításkorszerűsítés);
o Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság
javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben
o Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek (hőszigetelés,
nyílászáró csere; hűtési fűtési rendszer korszerűsítés; világítás korszerűsítés;
technológiai folyamatok javítása);
o Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
-

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
-

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)
Az előző pontokban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az
építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projektelőkészítési és
projekt-menedzsment költségek

A felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható el.
Támogatottak köre

1. célterület - Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra,
amennyiben igazolják, hogy:
-

legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek;
árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

2. célterület- Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult támogatásra,
amennyiben igazolják, hogy:
- árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
- a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve
TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90,
2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására
irányul;
- a támogatási kérelemmel érintett TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése)
alaptevékenységük kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó)
borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;7
- a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább
2016. január 1. óta folytatják8, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági
termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban
részesültek
Mikro-, kis- és középvállalkozások amelyek1:





Támogatás formája és
mértéke



Legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor
termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308
árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul irányul
alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor
termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba
tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul
alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják8, vagy a VP3-4.2.1-15
kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság
elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat
termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás
kapcsán Támogatói Okiratban részesültek
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

-

-

Önerő

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió ft, kollektív projekt esetén
maximum 1 milliárd ft.
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az
összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban
(nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
Az 1. célterület esetében fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott
projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
Az 1. célterület esetében a kollektív módon végrehajtott projektek 10
százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

Az egyszeri elszámolók esetében az önerő igazolására nincs szükség.

Projekt időtartama

Legfeljebb 24 hónap

Területi korlátozás

A projektterv megvalósítási területe Magyarország.

Tervezett benyújtás

2018.02.19.-2020.02.19.

Előleg

Maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.
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Az alaptevékenységhez non-Annex termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben
használhatók fel

