
Négy kertészeti pályázat megnyílik! 2016.03.03-09 ! 

VP2-4.1.3.3-16  Kertészet korszerűsítése – Gyógy- és fűszernövény termesztés 

fejlesztése 

 

 Első benyújtási időszak:2016. március 3. - 2016. április 11. 

Támogatható tevékenységek: 

Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, 

valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése. 

 új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése, 

 új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése, 

 meglévő, a kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg 

nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a 

támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a meghatározott 

legkisebb támogatható ültetvényméretet; 

 meglévő, a kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában 

meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez 

vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere); 

 szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása 

 gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása 

 kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a 3.1.I a) – d) pontjaiban 

meghatározott tevékenységek valamelyikéhez. 

Pályázók köre: 

 Mezőgazdasági termelő (amennyiben min. 6000 STÉ-vel 

rendelkezik) 

 Konzorcium 

 Termelői csoport, termelői szervezet 

Megvalósítás időtartama: 24 hónap 

Támogatás összege: 

 egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft 

 kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft 

Maximális támogatás intenzitás: 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-

a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. Fiatal mezőgazdasági 

termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott 

projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

 

 

 



VP2-4.1.3.4-16  Kertészet korszerűsítése – Gombaházak - hűtőházak 

létrehozására,  

meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése 

 

 Első benyújtási időszak:2016. március 4. - 2016. április 11. 

Támogatható tevékenységek: 

I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése (új építésű hűtőházak, hűtőtárolók 

létesítése; új gombatermesztő létesítmények építése; új, gombakomposzt előállítására alkalmas 

komposztüzem létesítése; telepi infrastruktúra fejlesztése) 

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (meglévő létesítmények hőtechnikai 

adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, 

gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 

korszerűsítése, világítás korszerűsítés; technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése; Meglévő 

hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő 

korszerűsítése) 

III. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló 

energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. (Geotermikus energia hasznosítása; Egyéb 

megújuló energia hasznosítása – napkollektor, biomassza; napelem) 

Pályázók köre: 

 Mezőgazdasági termelő (amennyiben min. 6000 STÉ-vel rendelkezik) 

 Konzorcium 

 Termelői csoport, termelői szervezet 

Megvalósítás időtartama: 24 hónap 

Támogatás összege: 

 egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft 

 kollektív beruházás esetén maximum 1 mrd Ft 

Maximális támogatás intenzitás: 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-

a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. Fiatal mezőgazdasági 

termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott 

projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

 
 
 
 

 



 VP-2-4.1.3.1.-16   Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának 

lehetőségével 

Első benyújtási időszak: 2016. március 7. - 2016. április 15. 

 

 Támogatható tevékenységek: 

 IA kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése (új üvegházak 

(üvegborítású növényházak) építése; új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű 

növényházak (blokkfóliaházak) építése; új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak 

építése; blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése; telepi infrastruktúra fejlesztése 

(kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek 

kiépítése). 

 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (Meglévő fóliaházak vagy 

üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; 

fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek 

korszerűsítése; technológiai korszerűsítés; Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású 

növényházakhoz kapcsolódóan temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, 

terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) 

technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése. 

 Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást 

hasznosító technológiák alkalmazása (Geotermikus energia hasznosítása; Egyéb megújuló 

energia hasznosítása – napkollektor, biomassza; napelem) 

Pályázók köre: 

 Mezőgazdasági termelő (amennyiben min. 6000 STÉ-vel 

rendelkezik) 

 Konzorcium 

 Termelői csoport, termelői szervezet 

Megvalósítás időtartama: 24 hónap 

Támogatás összege: 

 egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft 

 kollektív beruházás esetén maximum 1 mrd Ft 

Maximális támogatás intenzitás: 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-

a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. Fiatal mezőgazdasági 

termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott 

projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

 

 

  



VP-2-4.1.3.2.-16  Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására  

öntözés kialakításának lehetőségével 

 

 Első benyújtási időszak:2016. március 9. - 2016. április 30. 

Támogatható tevékenységek: 

Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények 

felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás (A legkisebb támogatható ültetvényméretnek 

el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca 

és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb 

támogatható táblaméret 0,5 ha.) 

A fenti tevékenységhez kapcsolódó alábbi műveletek: 

 a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, 

vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás 

létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül 

víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek 

mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen. 

 a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített 

öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása. 

 a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos 

öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése. (kizárólag csepegtető vagy 

mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki, kivéve a szamóca és a spárga, ahol csepegtető 

öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel alakítható ki. 

 a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények 

energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések 

energiafelhasználás hatékonyságának javítása. (pl. szivattyú cseréjé; megújuló energiaforrást 

hasznosító berendezés telepítése) 

Pályázók köre: 

 Mezőgazdasági termelő (amennyiben min. 6000 

STÉ-vel rendelkezik) 

 Konzorcium 

 Termelői csoport, termelői szervezet 

Megvalósítás időtartama: 24 hónap 

Támogatás összege: 

 egyéni beruházás esetén maximum 75 millió Ft 

 kollektív beruházás esetén maximum 150 millió Ft 

Maximális támogatás intenzitás: 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-

a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. Fiatal mezőgazdasági 

termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott 

projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

 



 

 

A pályázatokban a külön kiemelt fejlesztések mellett elszámolhatóak a következő költségek is: 

 általános költségek: például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és 

projekt menedzsment költségek; 

 immateriális projektek: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint 

szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése; 

 A fejlesztéshez szükséges ingatlan vásárlása (max. 2%) 

 A mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: kerítés, 

tüzivíztározó, közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások (szociális és 

kiszolgáló helyiségek építése). 

A kertészeti fejlesztéseket támogató pályázati lehetőségek iránt mindig nagy érdeklődés mutatkozik. 

Jelen pályázatoknál a rendelkezésre álló keretösszegek kimerülése esetén az irányító hatóság a 

benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti, ezért érdemes időben elkezdi tervezni 

a projektet! 

Amennyiben pályázni szeretne, kérem töltse ki az alábbi kérdőívet és mielőbb felveszem 

Önnel a kapcsolatot. Ha  ez a pályázat nem , de más pályázati forrás érdekelné cégüket 

érdemes kitölteni a pályázati lehetőségelemzést  Klikk:  Külső források, 

lehetőségek,pályázatok érdekelnének! 

 
**Megköszönöm ha KKV vezető, tulajdonos ismerőseinek továbbküldi emailem,. Hozzuk 
helyzetbe őket is** 
  
Üdvözlettel:Petrovszki Zoltán  
pályázati fejlesztési tanácsadó, tréner 
Pákozd. tel:06-30-9454-690 email: petrovszkizoltan@yahoo.com 
weblap: http://www.petrovszki.com/ 

https://docs.google.com/forms/d/1BBLyBe_eP_k9XecfE13YNW02S5xwdPwKC91tdDdHJpU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BBLyBe_eP_k9XecfE13YNW02S5xwdPwKC91tdDdHJpU/viewform
mailto:petrovszkizoltan@yahoo.com
http://www.petrovszki.com/

