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VP2-4.1.3.4-21 - Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének 
támogatása 

 

1. Pályázati cél 

A Felhívás célja a gombatermesztő gazdaságokban megtermelt gomba mennyiségének növelése, 
amely lehetővé teszi a hazai fogyasztás emelése mellett a folyamatosan bővülő exportlehetőségek 
kihasználását és a feldolgozóipar igényeinek kielégítését is. Az ágazat további fejlesztésének feltétele 
a technológiaváltás elősegítése, a megfelelő mennyiségű és minőségű komposzt alapanyag 
rendelkezésére állása, ezért a Felhívás támogatja a komposzt előállító- és gombatermesztő kapacitás 
növelését, a termelők versenyképességének erősítését, az új, innovatív és környezetbarát technológiák 
és termesztési módok alkalmazását.  
A Felhívás támogatja a gombatermesztéshez kapcsolódó létesítmények energiafelhasználás 

hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését is. A 

gombatermesztő létesítmények és komposztüzemek esetében az épületenergetikai, épületgépészeti 

és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító 

technológiák alkalmazása által elősegíthető az ágazat energiahatékonyságának javulása. 

 
Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag gombakomposzt előállításához és gombatermesztéshez 
kapcsolódó beruházásokhoz nyújtható.  
 

2. Támogatható tevékenységek 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-30 db. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

I. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmény építése, korszerűsítése:  

a) Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, új gombatermesztő 
létesítmény kialakítása, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó új 
építésű áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló 
létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek létesítése.  

b) Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény bővítése, valamint komposztüzemhez, 
gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű 
termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek 
bővítése.  
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c) Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény technológiai korszerűsítése, valamint 
komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést szolgáló temperált 
levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló 
terek korszerűsítése.  
 
 
II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: meglévő komposztüzem, 
gombatermesztő létesítmény, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiség, 
termékmanipuláló, osztályozó csomagoló létesítmény, közlekedő) energiahatékonyság javítására 
vonatkozó tevékenységek:  

a) Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső 
nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.).  
 
b) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz 
rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési 
rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.).  

c) Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási 
rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó 
műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.).  

d) Az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai 
korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések 
beszerzése.  
 
 
III. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:  
 
A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a kertészeti üzemen belüli 
építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:  
Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes 
kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús 
rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer 
kialakítása, szélenergia felhasználása).  
 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
 

• A gombatermesztés vonatkozásában a szedést követő áruvá készítést szolgáló eszközök 
beszerzése: válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó 
technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek  

• Projekt előkészítés 

• Mérnöki feladatok 

• Projektmenedzsment  

• Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező 
tevékenységét.  
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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. 

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 

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 minimum 300 millió Ft maximum 2 Mrd 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. augusztus 16-tól 
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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 

mailto:horvath.krisztian@palyazatakademia.hu

