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VP3-5.1.1.1-21 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 

 

1. Pályázati cél 

A Felhívás célja a tavaszi fagykár elleni védekezés támogatása, a tavaszi fagykárból adódó termelési 

kockázatok csökkentése, kiküszöbölése. A Felhívás a magas költséget kitevő kármegelőző beruházások 

megvalósításához kíván támogatást nyújtani a termésbiztonság növelése érdekében. A Felhívás szem 

előtt tartja az EU kármegelőzésre irányuló törekvéseit, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

megelőzési elvét, mely szerint a veszteségekkel fenyegető jelenségek megelőzésének költsége akár 

több nagyságrenddel is kisebb, mint a bekövetkezett kár helyreállításának várható ráfordítása.  A 

támogatás lehetőséget biztosít a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végrehajtására, 

amelyek használatával képesek lesznek elhárítani, vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat. 

2. Támogatható tevékenységek 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-200 db. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: 

rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő 

berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy 

légkeverő gépek (füstölő, ködképző berendezések, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek). 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• A projekt keretében beszerzésre kerülő tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközhöz, 

berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök beszerzése: 

kamerarendszer, tároló konténer beszerzése 

• Legalább levegő hőmérséklet és páratartalom mérésére alkalmas meteorológiai adatgyűjtő 

állomás kialakítása 

 

Nem támogatható tevékenységek: 

• jégeső-elhárító – például rakéta alapú vagy talajgenerátoros – rendszer, illetve a VP3-5.1.1.2-

16 kódszámú felhívás keretei között támogatott rendszer kialakítása, fejlesztése 

• aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek hatásainak csökkentésére 

szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás 

• fagyvédelmi gyertya beszerzése 
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3. Megvalósítási és fenntartási idő 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 

24 hónap áll rendelkezésre. 

 

4. Támogatást igénylők köre 

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, 

hogy: 

• a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági 

termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek 

• b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági 

termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. 

Kollektív beruházás keretében 

• Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági 

termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott 

projekt. 

 

5. A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 80%-a. 

Az előleg mértéke 50% lehet. 

 

Benyújtási időszak: 2021. október 27-től 

 

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati 

kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat az alábbi elérhetőségeken: 

Horváth Krisztián 

telefon: 06 (20) 954 15 45 

e-mail: horvath.krisztian@palyazatakademia.hu 
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