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VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 -Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 

támogatása 

1. Pályázati cél 

Magyarország természeti adottságai kiváló feltételeket biztosítanak a gyümölcs-, gyógy-, aroma- és 

fűszernövény termesztésre. Az ágazat a friss fogyasztású termékek mellett az élelmiszer- és 

feldolgozóipar számára is alapanyagot biztosít. A folyamatosan bővülő piaci igények kielégítéséhez 

elengedhetetlen a jelenleginél korszerűbb termesztéstechnológiák alkalmazása, intenzív, a piaci 

igényeket kiszolgálni képes ültetvények kialakítása, a fajtaválaszték korszerűsítése, a termésátlagok és 

a minőség javítása, valamint az öntözött ültetvények területének növelése. Fontos cél, hogy magas 

termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, melyek 

erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát. 

A Felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az 

ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati 

hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a 

betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése. 

 

2. Támogatható tevékenységek 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 400-500 db. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek 

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer 

kiépítésével együtt támogatott.  

• Új ültetvény telepítése 

• Ültetvénycsere 
 

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése 

esetén az alábbi tevékenységek: 

• A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása  

• Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása  

• Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása  

• Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése  
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2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek: 
 

• Gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény 
telepítése  

• Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá 
készítést szolgáló eszközök beszerzése  

• Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök 
beszerzése  

 
 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• Projekt előkészítés 

• Mérnöki feladatok 

• Projektmenedzsment 

• Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező 

tevékenységét 

Nem támogatható tevékenységek: 

• Ingatlan vásárlása 

• Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés 

• Mezőgazdasági erőgép beszerzése 

• Zárt rendszerű növényházak kialakítása 
 

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 (3-5 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 

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. 
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5. A támogatás mértéke, összege 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 500 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 24-től 

A sikeres pályázás érdekében javasolt a pályázati benyújtási kezdőnapon 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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