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Pályázat gyógynövény termesztés támogatására 

VP 2-4.1.3.3-16 
 
A pályázat tárgya 
A pályázat keretében a mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek 
gyógynövények termesztésére, ültetvénycserére, támrendszer, gyomnövekedést gátló 
talajtakarás, kerítés kialakítására és felújítására egyéni projekt esetében 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 
6000 STÉ euró üzemmérettel rendelkező  
- mezőgazdasági termelők, 
 - termelői csoportok, termelői szervezetek.  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 
lehetőség. 
A pályázat részletei 
A pályázat keretösszege: 3 milliárd forint. 
A támogatás összege: egyéni projekt estén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén 
maximum 100 millió Ft. 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
Támogatás mértéke: közép-magyarországi régióban 40%, a többi régióban 50 % 
A támogatott pályázatok várható száma 100 db 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap 
 



 

 
5000 Szolnok Csokonai út 86 

E-mail:avf@t-online.hu, www.a-vf.hu 
Telefonszám: 70/608-94-53, 06-56-738-063 

 

 
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, az 1.melléklet E oszlopában megjelölt,kötelező termesztésben tartási 

időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés 
típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást 
igénylő művelésében lévő ültetvény mérete az adott fajból eléri a 3.2. C) 2. 
pontban(Cserjés típusú növények esetében a legkisebb támogatható 
összterületnek el kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a legkisebb önállóan 
támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha területnagyságot) meghatározott 
legkisebb támogatható ültetvényméretet.  

 meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, 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. 
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. 
Határidő:2016. március 3.-2018. március 2.  
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 
együttesen elbírálásra 2016-ban: 2016.április 11., 2016.július 31., 2016.október 31. 
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