Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése
VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

Támogatható
tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai
fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:
Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése és Borászati üzemek fejlesztése
• Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló
energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán
egységesen (energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek, megújuló
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
• Telepi infrastruktúra fejlesztése
• Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez
kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati
infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek
beszerzése
• Ingatlan vásárlása
Támogatottak köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR
1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységet fejlesztő támogatást igénylők.
• 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
vállalkozás (amennyiben a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége
Annex I. termék feldolgozására irányul és a támogatási kérelem
benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik)
• 2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése
Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás
(amennyiben a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I.
borászati termékeket használ fel, vagy a támogatási kérelemmel érintett
tevékenysége kizárólag Annex I. borászati termék előállítására, kiszerelésére
és tárolására irányul, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó
lezárt üzleti évvel rendelkezik.
Mindkét célterület kapcsán egységesen: A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
forma keretében nincs lehetőség.
• Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési
szerv (ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot
csatolta)

Támogatás összege

minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft

Területi korlátozások

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Előleg

50 %

Önerő

A projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő része.

Támogatási intenzitás

a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a;
a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő tőketámogatás

Tervezett benyújtás

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása
Első szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
Második szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
Harmadik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 29. – 2021. október 12.
Ötödik szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.
Hatodik szakasz: 2022. január 26. - 2022. február 8.

