
1 
 

MAGYAR PÁLYÁZATKÉSZÍTŐ AKADÉMIA KFT. 
 

1131 Budapest, Dolmány u. 38. Fszt. 3. 

 

www.palyazatakademia.hu 

 

VP2-4.1.1.9-21 - Állattartó telepek megújításának támogatása 

 

1. Pályázati cél 

Az állattartók jelentős része elavult létesítményekben, korszerűtlen technológiával és ebből fakadóan 

magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni, ugyanakkor az ágazat versenyképességének 

megőrzéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas 

technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek. A korszerűtlen, elavult termelési technológiák 

kiterjedt alkalmazásából eredően alacsony jövedelmezőséggel és termelékenységgel egyaránt 

jellemezhető állattartó ágazatok versenyképessége beruházási támogatásokkal javítható. A Felhívás 

célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének 

fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.  

 

2. Támogatható tevékenységek 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500-600 db. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az 

állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása az alábbi célterületi bontás szerint 

1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése: építés/eszközbeszerzés 

2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése: 

3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 

4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése 

5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése: 

Minden célterület esetében építéssel járó állattartási technológia kialakítása illetve építéssel nem járó, 

az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése megvalósítható. 
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B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia 

felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen: 

1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• Projekt előkészítés 

• Mérnöki feladatok 

• Projektmenedzsment 

• Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező 

tevékenységét 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak A versenyképesség javítása 

érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek 

beszerzésének támogatása pontban szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen 

támogathatóak: 

• A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 

5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja az 

üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, 

továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását 

• Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi 

teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer 

vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált 

szabályozási rendszerének kialakítása; 

• Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése 

• A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya 

injektáló); 

• Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése 

 

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. 
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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. 

 

Aki a VP2-4.1.1.-20 kódszámú „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás 

keretében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási 

kérelmet nyújtott be az nem tud indulni jelen kiíráson! 

Kötelezettségek: 

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási 

időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. 

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig 

legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.  

 

5. A támogatás mértéke, összege 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében 

maximum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek 

tekintetében maximum 20 millió 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. 

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra 

jogosultak. 

Az előleg mértéke 50% lehet. 

Benyújtási időszak: 2021. május 28-tól 

A pályázatok benyújtása folyamatos, de a sikeres pályázás érdekében javasolt a pályázati benyújtási 

kezdőnapon beadni a pályázatokat! 

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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