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VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása 

 

1. Pályázati cél 

A Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, 

az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása. Az agráriumban is jelentkező 

munkaerőhiány, illetve a költséghatékony termelés szükségszerűsége előtérbe helyezi a nagy 

élőmunka-igényű kertészeti ágazat technológiai fejlesztését, ezzel együtt a kisebb üzemmérettel 

rendelkező gazdaságok technológiai megújulását. A Felhívás hatására - innovatív és hatékonyabb 

termelési technológiák alkalmazásával - növekszik a gazdálkodók jövedelembiztonsága, emelkedik a 

hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését 

teszi lehetővé. 

Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag kertészeti tevékenységhez kapcsolódó projektekhez 
nyújtható. 
 

2. Támogatható tevékenységek 

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-3000 db. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti eszközök, 
gépek beszerzése:  
 

• mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek 

• önjáró és vontatott betakarítógépek 

• szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony 

• talajművelő gépek 

• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése  

• maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése (max nettó 10 m Ft) 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
 

• Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus 
vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése 

• mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-
menedzsment költségek  
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Nem támogatható tevékenységek: 

• mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges 

önjáró betakarító- és permetezőgépek 

• öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) 
beszerzése 

• tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi beszerzése  

• göngyöleg beszerzése  

• természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, 
autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése 

• betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, 
válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése 

 

 

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. 
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5. A támogatás mértéke, összege 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 25 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. július 7-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 
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