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Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 

elősegítése a feldolgozásban 

(VP3-4.2.1-4.2.2-18) 

 

Célok: 

 magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása; 

 versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, 

valamint a piacra jutás elősegítése; 

 piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása 

és bővítése, 

 a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése. 

Célterületek: 

 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 

 2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 

Pályázók köre 1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése: 

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 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; 

 a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul. 

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben 

jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; 

 a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul 

 a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő; 

A célterület keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van 

lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a 

mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által 

végrehajtott projekt. 
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Pályázók köre 2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 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; 

 a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 

2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; 

 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 a) 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. 

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben 

jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; 

 a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 

2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; 

 a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 

2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására 

irányul. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 

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 
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 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények 

kivitelezése. 

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 

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. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek 

Céljuk az élelmiszeripari- és borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Kizárólag 

már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő 

felújítása és korszerűsítése valósítható meg. 

 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő 

szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 

 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése 

(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje 

korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos 

korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 

 Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és 

beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez 

térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-

megtakarítást eredményeznek stb.); 

 Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. 

Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 

energiatakarékos berendezések beszerzése. 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

Cél az önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan az élelmiszeripari- és borászati 

üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 

 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni 

vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. 
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(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek 

telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer 

kialakítása, szélenergia felhasználása) 

Egyéb önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és 

kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út) a felhívás 5.7 pontjában 

rögzített felső korlát figyelembe vételével; 

 az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek; 

 ingatlan vásárlása; 

 az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz 

és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése; 

 a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati 

infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek 

beszerzése; 

 a 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a 

technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály), a felhívás 5.7 pontjában rögzített 

felső korlát figyelembe vételével; 

 a 2. célterületen fahordó vásárlása a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát 

figyelembe vételével. 

Elszámolható költségek: 

 A támogatható tevékenységek költségei, 

 A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó  általános  költségek, 

 Immateriális   beruházások:   számítógépes   szoftverek   megvásárlása   vagy 

kifejlesztése,  valamint  szabadalmak,  licencek,  szerzői  jogok  és  védjegyek  vagy  e

ljárások megszerzése, 

 Ingatlan vásárlása (max. összköltség 2%-a), valamint természetbeni hozzájárulásként 

elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan 

értéke, 

 Regionális beruházási 

támogatás  keretében  a   beruházás   által   létrehozott   munkahelyek   két   évre   szá

mított   becsült bérköltsége. 

Keretösszeg: 50 Mrd Ft, az alábbi bontásban: 

Felhívás 1. célterülete: 40 milliárd Ft: 

 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb 

módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 32 milliárd Ft. 

 6A: Segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a 

munkahelyteremtéshez – 4 milliárd Ft. 
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 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi 

energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 4 milliárd Ft. 

Felhívás 2. célterülete: 10 milliárd Ft: 

 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb 

módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 8 milliárd Ft. 

 6A: Segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a 

munkahelyteremtéshez – 1 milliárd Ft. 

 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi 

energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 1 milliárd Ft. 

A támogatott projektek várható száma: az 1. célterületen 200 db, a 2. célterületen 100 db. 

A támogatás összege: 

 az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív 

beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft 

 a 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 

500 millió Ft 

 Előleg: a megítélt támogatás 50 %-a 

A támogatás maximális mértéke: 

 a közép-magyarországi  régióban az  összes  elszámolható  költség  40%-a,   

 nem Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 

50%, 

 Közép-Dunántúl régióban 35%, 

 Nyugat-Dunántúl régióban 25%. 

A támogatási intenzitás – a   nagyberuházások   kivételével – kisvállalkozás   esetén   20 

százalékponttal,  középvállalkozás  esetén  10  százalékponttal  növelhető,  ha  a  beruházó  a 

kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási 

méret feltételeinek. Az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 

fentebb  meghatározott maximális támogatási mértéket (KMR: 40%; KMR-n kívül: 50%). 

Egyéb rendelkezések: 

 A projekt megvalósítási területe Magyarország. 

 A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól 

számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 Fenntartási kötelezettség: 5 év. 

 Elszámolható költségek belső korlátai: 
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Költségtípus 

Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve 

Általános költségek ás immateriális javak 5% 

ebből  

közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

tájékoztatás, nyilvánosság 0,5% 

műszaki ellenőri szolgáltatás 1% 

könyvvizsgálat 0,5% 

projektmenedzsment 2% 

ingatlan vásárlás 2% 

telepi infrastruktúra fejlesztése 15% 

A 2. célterületen Bortároló tartálykapacitás bővítése a felhívás 

3.1.2.2. pontja alapján 

20% 

A 2. célterületen Fahordó vásárlása a felhívás 3.1.2.2. pontja 

alapján (nettó) 

10 000 000 Ft 

 

Beadási határidő: 2019. január 2-től 2021. január 4-ig, vagy forráskimerülésig lehetséges. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

2019. január 16. 

2019. január 30. 

2019. március 4. 

2019. április 3. 

2019. május 6. 

2019. június 3. 

2019. július 3. 

2019. augusztus 2. 

2019. szeptember 2. 

2019. október 2. 

2019. november 4. 

2019. december 4. 

2020. január 3. 

2020. február 3. 

2020. március 4. 

2020. április 3. 

2020. május 4. 

2020. június 3. 

2020. július 3. 

2020. augusztus 3. 

2020. szeptember 2. 

2020. október 2. 

2020. november 3. 

2020. december 2. 

2021. január 4. 
 


