
VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

Vidékfejlesztési Program

Jelenleg nyitva álló pályázati lehetőség: 14 jogcím+ Leader Program



Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban VP3-4.2.1-4.2.2-18

Két célterület:
1.Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai  fejlesztést
célzó beruházások támogatása az élelmiszer- feldolgozás hatékonysága érdekében.

2.Borászati üzemek fejlesztése: Borász tagjainknak aktuális!!!!!!!!!!!!!
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó  fejlesztési

beruházások.  TEÁOR  10  és  11  besorolás  szerinti  Annex  1  termék  előállítására  vonatkozó
tevékenységhez kapcsolódó élelmiszer feldolgozást szolgáló projektek.

A rendelkezésre álló forrás (2. célterület) :10 md Ft

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

1.Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Támogatható tevékenységek: 

Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása;  és/vagy  a  célterülethez  tartozó  tevékenységet  szolgáló  épületek,  építmények
kivitelezése. 

2.Borászati üzemek fejlesztése

Támogatható tevékenységek (Kötelező): 

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 

   és még

Önállóan nem támogatható tevékenységek (Választható):

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: 

Kizárólag  már  meglévő létesítmények,  épületek  energetikai  hatékonyságnövelés  céljából  történő
felújítása és korszerűsítése:



 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.). 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

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.  (napkollektorok,  biomassza,  geotermikus
energia, biogáz, napelemes rendszer, szélenergia) 

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

1. célterület:

Egyéni  projekt  esetén maximum:  500 millió  forint,  kollektív  projekt  esetén maximum 1,5 Mrd
forint.

2. célterület:

Egyéni projekt esetén maximum: 200 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 500 millió
forint.

A támogatás  maximális  mértéke  mindkét  célterületen  közép-magyarországi  régióban  (KMR) az
összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az  összes
elszámolható költség 50%-a.

Támogatást igénylők köre :

TEÁOR 10 és 11. besorolás szerinti igénylők

1. célterület:

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

a.  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. 

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

2.  Mezőgazdasági  termelőnek  nem minősülő  mikro-  és  kisvállalkozás,  amely  abban az  esetben
jogosult a támogatásra, amennyiben: 

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

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

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

Támogatást igénylők köre – Borászat:
2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

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

a. 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. 

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308
árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; 



c.  a  támogatási  kérelemmel  érintett  tevékenysége  kizárólag  Annex  I.  (2204,  2209,  2307,  2308
árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul 

2.  Mezőgazdasági  termelőnek  nem minősülő  mikro-  és  kisvállalkozás,  amely  abban az  esetben
jogosult a támogatásra, amennyiben:

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

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308
árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; 

c.  a  támogatási  kérelemmel  érintett  tevékenysége  kizárólag  Annex  I.  (2204,  2209,  2307,  2308
árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
Benyújtás:

Értékelési határnapok: 

2019. április 3. 

2019. május 6. 

2019. június 3. 

2019. július 3. 

2019. augusztus 2. 

2019. szeptember 2.  

stb.


