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VP3-4.2.1.3-21 Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása

1. Pályázati cél
A Felhívás célja a haszon- és a kedvtelésből tartott állat takarmányozását szolgáló termékek előállítását
és piacra jutását elősegítő, technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot
célzó beruházások támogatása. A haszonállat-takarmány gyártás (előállítás) egyre intenzívebb és
koncentráltabb technológiája, valamint üzemelési megoldásai új követelményeket támasztottak a
takarmánygyártás irányába. Ennek megfelelően a Felhívás a megfelelő beltartalmi értékű és minőségű
alapanyagokból minőségi takarmányokat előállító üzemek fejlesztését, kapacitásbővítését, illetve új
üzemek létrehozását kívánja támogatni.

2. Támogatható tevékenységek
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-150 db.
A Felhívás keretében a TEÁOR 109 besorolás szerinti („Takarmány gyártása”) tevékenységekhez
kapcsolódó, takarmány előállítást szolgáló projektek támogathatóak.

Önállóan támogatható tevékenységek:
A) A takarmány előállításhoz kapcsolódó mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást
elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása:
•
•

•
•
•

Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek
kialakítása.
A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az
alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök
beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz
és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan
épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan
energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek
műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
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•

Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N
járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése max 50 m Ft támogatással

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia
felhasználására irányuló technológiák alkalmazásának támogatása
•

•

Energiahatékonyság fokozása a takarmány előállítást folytató üzemekben: meglévő, a
takarmány előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek,
technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése.
A takarmány előállítást folytató üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen
belüli, a termelési és előállítást szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények
energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
•
•
•
•

szoftverek és hardverek
szabadalmak
licenszek
Telepi infrastruktúra fejlesztése

Nem támogatható tevékenységek
•
•
•

mezőgazdasági erőgépek, személygépjárművek, pickupok beszerzése
használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg
beszerzése
folyékony bioüzemanyag előállítása

3. Megvalósítási és fenntartási idő
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb
24 hónap áll rendelkezésre.
Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási
időszak (5 év) alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év
foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa
tartalmazza.
4. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket együttesen teljesítő, a
TEÁOR 109 besorolás szerinti, takarmány előállítási tevékenységet fejlesztő támogatást igénylők:
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.
a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.
a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2309 árucsoportba
tartozó), haszon- és kedvtelésből tartott állatok takarmányozására szolgáló termékek
előállítására irányul.
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5. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió Ft maximum 2 milliárd
Ft.
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség
40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
Az előleg mértéke 50% lehet.

Benyújtási időszak: 2021. október 27-tól

A sikeres pályázás érdekében javasolt a pályázati benyújtási időszak elején beadni a pályázatot!
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
www.palyazatakademia.hu
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