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Pályázat gombaházak, hűtőházak létrehozásának és korszerűsítésének támogatására 

VP 2-4.1.3.4-16 

Határidő:2016. március 4.-2018. március 3. 

A pályázat tárgya 

A pályázat keretében a mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek gomba – és 

hűtőházak kialakítására, felújítására és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására 

egyéni projekt estében maximum 50 millió forintos, kollektív projekt esetén maximum 100 millió 

forintos támogatásra pályázhatnak. 

A pályázat célja 

Jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének 

növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok 

elterjesztésének támogatása révén. 

A pályázók köre 

Mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek. Jelen felhívás keretében a 

támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

A pályázat részletei 

A pályázat keretösszege: 22 milliárd forint. 

A támogatás összege: egyéni projekt estén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 

1 milliárd Ft. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás mértéke: közép-magyarországi régióban 40%, a többi régióban 50 % 

A támogatott pályázatok várható száma: 250 db 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap 

Támogatható tevékenységek: 

1. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése: 

 új építésű hűtőházak, hűtőtárolók építése 

 új gombatermesztő létesítmények építése 

 új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem építése 
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 telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és 

kiszolgáló helyiségek építése, hűtőtó építése, közművek kiépítése) 

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek 

temperált levegőjű létesítményeinek hőtechnikai adottságainak javítása, 

hőveszteségének csökkentése. 

 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek 

fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. 

 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek 

temperált levegőjű létesítményeinek világítási rendszereinek korszerűsítése. 

 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek 

temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedő, 

kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai 

rendszereinek energetikai korszerűsítése. 

 Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását 

lehetővé tevő korszerűsítése. 

 Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében 

megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: geotermikus és egyéb 

energia hasznosítása. 

A pályázat benyújtása 

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

MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.Ezen 

időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

 2016.április 11. 

 2016.július 15. 

 2016.október 14. 

 2017.január 16. 

 2017.április 14. 

 2017.július 14. 

 2017.október 16. 

 2018.március 3. 
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