
 

  

5000 Szolnok Csokonai út 86. 

E-mail: avf@t-online.hu, www.a-vf.hu 

Telefonszám: 70/608-94-53, 06-56-738-063 

 

 

 

 

Pályázat ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségeivel 

VP 2-4.1.3.2-16 

 

Határidő:2016. március 9.-2018. március 8. 

A pályázat tárgya 

A pályázat keretében a mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek 

ültetvénytelepítésre, - korszerűsítésre és öntözőrendszerek kialakítására, fejlesztésére egyéni projekt 

esetén maximum 75 millió forintos, kollektív projekt esetén maximum 150 millió forintos támogatásra 

pályázhatnak. 

Támogatható tevékenységek: 

- a gyümölcstermesztési ágazat további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb 

technológiák alkalmazása,  

- korszerű ültetvények kialakítása,  

- fajtaválaszték korszerűsítése,  

- termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése,  

- így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, 

hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési 

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: 19 milliárd forint. 

A támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén 

maximum 150 millió Ft. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás mértéke: közép-magyarországi régióban 40 %, a többi régióban 50 %. 
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A támogatott pályázatok várható száma 300 db 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap 

Támogatható tevékenységek: 

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

ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás. 

 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 legyen 

 Kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 

 Ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése 

 Energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések 

energiafelhasználás hatékonyságának javítása. 

A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érnie az 1 ha-t, a legkisebb támogatható 

táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol  a legkisebb 

támogatható ültetvényméret a 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha. 

A pályázat benyújtása 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. 

Határidő:2016. március 9.-2018. március 8. 

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

elbírálásra: 

 2016.április 30. 

 2016.július 31. 

 2016.október 31. 

 2017.január 31. 

 2017.április 30. 

 2017.július 31. 

 2017.október 31. 

 2018.március 8. 


