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Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a 

feldolgozásban 

A felhívás kódszáma: 

VP-3-4.2.1-15 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 25. naptól 2018. február 

25. napjáig van lehetőség.  

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a 

mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan fejlesztések 

végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, 

illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők 

versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös 

hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, 

valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. 

Támogatható tevékenységek bemutatása   

I. Önállóan támogatható tevékenységek  

 

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem 

minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú 

mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek (továbbiakban: Annex I. termék) előállítására 

vonatkozó – tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek 

támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:  
(

4 
Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 

1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek. ) 

A)  A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést 

célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése 

érdekében.  

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok 

megvalósulását szolgálják:  

- magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása;  

- versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra 

jutás elősegítése;  

- piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása és bővítése,  

- valamint a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése.  

 

Támogatható tevékenységek:  

épek beszerzése, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakítása;  

beszerzése;  

-, és a vállalati 

infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek 

beszerzése;  

 

 

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- 

hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a 

környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek 
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bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával 

működő technológiák.  
 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli 

energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai 

hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.  

(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés 

korszerűsítése, létesítése stb.);  

(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, 

nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő 
hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);  

- és beltéri 

világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben 

alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást 
eredményeznek stb.);  

 

fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések 

beszerzése.  

 

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.  

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli 

környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.  

- és víztakarékosságát, valamint emisszió-

csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és 

hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás 

csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, környezetbarát megoldásokkal, 

szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése stb.);  

dálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és 

regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése stb.  

 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok 

és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. A 

megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan 

legfeljebb annyi lehet, amennyi a kapcsolódó üzem/üzemrész átlagos éves kombinált hőenergia- és 

villamosenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő 

értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem 

haladhatja meg az üzem éves energiafogyasztását.  

(napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus 

energia használata stb.);  

gy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból 

(napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus 

energia használata stb.);  

-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése 

megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek 
telepítése, geotermikus energia használata stb.);  

 rendszer kialakítása stb.).  
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II. Önállóan nem támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható 

tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:  

 

-  szakmai előkészítés,  

- közbeszerzés;  

 

nt;  

tevékenységét;  

 

 

III. Nem támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében a 3.1 I. és II. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 

tevékenységek nem támogathatók.  

Különösen nem támogatható:  

 

ékek előállítását, kiszerelését és tárolását 

célzó tevékenység;  

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 25. naptól 2018. február 

25. napjáig van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra:  
- 2016. április 25.  

- 2016. július 25.  

- 2016. október 25.  

- 2017. január 25.  

- 2017. április 25.  

- 2017. július 25.  

- 2017. október 25.  

- 2018. február 25.  

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az 

MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. 

A támogatás mértéke, összege  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 

millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.  

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az 

összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en 

kívül) az összes elszámolható költség 50%-a. 
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A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

LISTÁJA  

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletek csatolása szükséges:  

1. Annak igazolására, hogy az támogatást igénylő teljes lezárt üzleti évből származó árbevételének 

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:  

- gazdasági társaság esetén független könyvvizsgáló által kiállított igazolás,  

- egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói által kiállított igazolás,  

- őstermelő esetén azon legutolsó lezárt gazdálkodási évre vonatkozó személyi jövedelemadó 

bevallás, amely tekintetében ez rendelkezésre áll,  

- amennyiben a kedvezményezett a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem 

mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhető 

módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy 

ha ennek vonatkozásában nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti 

évre vonatkozó üzleti beszámoló, vagy egyéb számviteli nyilvántartás.  

 
2. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok:  

- Termelői csoport, vagy termelői értékesítő szervezeti, illetve szakmai vagy szakmaközi 
szervezeti tagság igazolása a Felhívás 10. számú melléklete szerint.  

- Igazolás arról, hogy a támogatást igénylő a támogatással érintett gazdaság vonatkozásában 

ökológiai gazdálkodást folytat, vagy tagja minőségrendszernek. Átállásra vonatkozó 
kötelezettségvállalás esetén nyilatkozat.  

- Igazoló tanúsítvány, amennyiben a támogatást igénylő minőségrendszerben vesz.  

- Amennyiben a projekt kapcsolódik egy korábbi Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

(a továbbiakban: ÚMVP), Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) vagy valamely 

operatív program keretében támogatott fejlesztéshez:  
- nyilatkozat a kapcsolódás alátámasztásra,  

- VP és az operatív programok esetében támogatói okirat.  

- Amennyiben a projekt részét képezi az ártalmatlanításra kerülő hulladék mértékének 

legalább 20%-kal történő fajlagos csökkentése, úgy az ártalmatlanításra kerülő hulladék 

mennyiségét igazoló hulladék nyilvántartás másolata a pályázat benyújtását megelőző évre 
vonatkozólag.  

- Amennyiben a projekt részét képezi legalább 10%-os fajlagos (egységnyi megtermelt áru 

mennyiségre eső) vízmegtakarítást és/vagy szennyvízcsökkentést eredményező technológia 

kiépítése, úgy a vízfelhasználás és/vagy a kibocsátott szennyvíz mennyiségét alátámasztó 

közüzemi számlák és egyéb dokumentumok másolata a pályázat benyújtását megelőző évre 

vonatkozólag.  

 

3. Építési engedélyköteles valamint vízjogi engedélyköteles projekt esetén az építési valamint 

vízjogi engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum és az építési valamint vízügyi 

hatósághoz benyújtott építészeti vagy műszaki tervdokumentáció másolata.  

4. Nem építési engedélyköteles projekt esetén az építészeti-műszaki tervdokumentáció és annak 

szakhatósági igazolása, hogy a projekt nem engedélyköteles.  

5. Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén a fajlagos energiahatékonyság javulást 

alátámasztó kalkuláció (3.2. III. 1. pont szerint) és a számítás készítőjének végzettségét és kamarai 

tagságát igazoló okirat másolata.  

 

6. Amennyiben a tervezett projekt a 3.2. III. 2.-7. pontban előírtak valamelyikében érintett, úgy az 

adott feltételnek való megfelelést alátámasztó leírás, terv, számítás, dokumentáció.  
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7. Épületenergetikai korszerűsítés esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint elkészített, a 

fejlesztés előtti állapotra vonatkozó energetikai minőségtanúsítvány. (Amennyiben annak megléte a 

rendelet értelmében szükséges.)  

8. Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, valamint a beépítésre kerülő gépekre vonatkozólag 3 

db árajánlat a 2. sz. melléklet szerint, továbbá - amennyiben releváns - forgalmazói nyilatkozat.  

9. A Felhívás 3.4.2. pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások. (nem 

saját tulajdonú vagy osztatlan közös tulajdon esetén) 

10. Konzorciumok által végrehajtott projekt esetén csatolandó a „KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum 

kitöltött példánya az 5. sz. melléklet szerint.  

11. Üzleti terv.  

 

12. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylő köteles benyújtani az 

alábbi dokumentumokat:  

- Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak 

minősül, köteles benyújtani a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő teljes gazdasági 

évet érintően a saját tőke és a jegyzett tőke adatairól készített kimutatást/analitikát, melyet a 

képviseletre jogosultnak és a könyvvezetésért felelős személynek is ellen kell jegyezni.  

- Annak igazolására, hogy a meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig 

nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az 

elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meghaladja az eredeti tevékenység keretében 

használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás 

megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét, köteles benyújtani azon 

tárgyi eszköz nyilvántartásokat, melyek tartalmazzák az eredeti tevékenység keretében 

használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközökre az érintett tárgyi 

eszközök megnevezését, egyedi azonosítóját (amennyiben releváns), beszerzési árát, és a 

kérelem benyújtásának adóévét megelőző adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 

összegét, valamint az utolsó adóév vonatkozásában vállalkozása teljes tárgyi eszköz leltárát.  

- Annak igazolására, hogy a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló 

beruházás elszámolható költségei összegének meg haladja az alapvetően megváltoztatandó 

eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét 

megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét, köteles benyújtani 

azon tárgyi eszköz nyilvántartásokat, melyek tartalmazzák az alapvetően megváltoztatandó 

eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre az érintett tárgyi eszközök 

megnevezését, egyedi azonosítóját (amennyiben releváns), beszerzési árát, és a kérelem 

benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 

összegét, valamint az utolsó adóév vonatkozásában vállalkozása teljes tárgyi eszköz leltárát.  

 

 

 


