MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE A FELDOLGOZÁSBAN
VP3-4.2.1-4.2.2-18
A felhívás célja a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztését célzó tevékenységek
támogatása. A Kormány célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult
technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését.
A rendelkezésre álló forrás összege:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd forint.
 Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterület keretében igénybe vehető
keretösszeg 40 milliárd Ft.
 Borászati üzemek fejlesztése célterület keretében igénybe vehető keretösszeg 10
milliárd Ft.
A támogatott projektek várható száma
 Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterületen: 200 db.
 Borászati üzemek fejlesztése célterületen: 100 db.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2018. december 10.-től 2020. december 9.-ig lehetséges.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
 2019. január 10.
 2019. február 11.
 2019. március 11.
 2019. június 10.
 2019. szeptember 10.
 2019. december 10.
 2020. március 10.
 2020. június 10.
 2020. szeptember 10.
 2020. december 9.
Felhívásra beérkező támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos
elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterület esetében egyéni beruházás
esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd
Ft;
 Borászati üzemek fejlesztése célterület esetében maximum 200 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében:
 a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a;



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

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül.
Támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterületen támogatható tevékenységek
Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó
beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében.
 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása; és/vagy
 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
Borászati üzemek fejlesztése célterületen támogatható tevékenységek
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
 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.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható
tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:
a. Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének
csökkentése
b. Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése
c. Világítási rendszerek korszerűsítése
d. Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése.
Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése,
energiatakarékos berendezések beszerzése.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
a. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni
vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan
legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott
telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A
villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos
energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.
3. Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló
helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út).

4. Ingatlan vásárlása
5. az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz
és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
6. a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs
rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
7. Borászati üzemek fejlesztése célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető
tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály),
8. Borászati üzemek fejlesztése célterületen fahordó vásárlása.
Támogatható tevékenységek keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
a) épületek kivitelezése, új gépek és berendezések vásárlása) költségei;
b) építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projektmenedzsment költségek;
c) immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint
szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése, IKT
fejlesztések;
d) ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó
mértékig;
A támogatás igénybevételének általános feltételei:
1. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell
tölteni.
2. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen
részletes üzleti tervet kell benyújtania.
3. Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag élelmiszeripari feldolgozási folyamatokkal
kapcsolatos projektekhez nyújtható. A támogatással érintett projektnek kapcsolódnia kell a
TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109) valamely feldolgozási
tevékenységhez.
4. A kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.
5. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című
dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
6. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell
összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak
történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a
projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípusváltozás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
Mérföldkövek:
A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, illetve legfeljebb 4
mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára
szükséges megtervezni.
A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb
24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási területe Magyarország.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni
viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően
rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja és igazolja a
támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.
Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében
foglaltaknak.
Önerő
Regionális beruházási támogazás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható
összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Az egyszeri elszámolók esetében az önerő igazolására nincs szükség.
Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11
besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő
támogatást igénylők.
1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése estében:
a). Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
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. A mezőgazdasági
tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított
arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet
alkalmazásával kell elvégezni;
o a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
b.) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az
esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
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. Borászati üzemek fejlesztése esetében:
a.) Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
I. 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
II. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204,
2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
III. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209,
2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és
tárolására irányul.
Termelői csoport és termelői szervezet esetében az I. pontban rögzített előírás a következő szerint
értelmezendő: a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze
kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell
származnia.
b.) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az
esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
I. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
II. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209,
2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel
III. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307,
2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására
irányul.
Borászati üzemek fejlesztése célterület keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív
beruházás keretében nincs lehetőség.
A Felhívás keretében többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi
költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen
hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl.: kormányhatározat) csatolta.
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.
Forrás: www.palyazat.gov.hu
További információk:
Telefon: (+36/1) 797-1736
E-mail: info@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu

