
 
 
 
 

  
 

 
 

Kertészet korszerűsítése 

Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 

 

 

Pályázat kódja VP2-4.1.3.3-16 

Keretösszeg 3 milliárd Ft 

Támogatási összeg 
Egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft 

Kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft 

Intenzitás 40–70% 

Pályázók köre 

 Mezőgazdasági termelő 

 Fiatal mezőgazdasági termelő 

 Mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív 

beruházás) 

Területi szűkítés Magyarország teljes területe 

Beadás kezdete 2016. március 3. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 
 Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvény 

telepítése és korszerűsítése 

VTSZ, TESZOR lista – 

 

  



 
 
 
 

  
 

 
A felhívás célja: 

 A kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, 

innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok 

elterjesztésének támogatása révén. 

 

Pályázók köre: 

 Mezőgazdasági termelő, termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet vagy 

konzorcium amennyiben 

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 

vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal 

mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből 

származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret 

megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ 

adatok az irányadók); 

- igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal 

mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben – 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

 

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 ültetvény területének növelése; 

- meglévő ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy megváltoztatása; 

- szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása; 

- gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása; 

- kerítés kialakítása, felújítása – önállóan nem támogatható. 

 

A nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében a legkisebb 

támogatható összterületnek el kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a legkisebb önállóan 

támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. 

 



 
 
 
 

  
 

 
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. 

 

Elszámolható költségek: 

Ültetvénytelepítés esetében:  

a) terület-előkészítés;  

b) a tápanyagfeltöltés;  

c) a szaporítóanyag-beszerzés;  

d) a telepítés;  

e) a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat;  

f) a kerítés kialakítása a 3.1.I.g) pontban meghatározottak szerint,  

g) támrendszer kialakítása,  

h) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása. 

 

Cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése 

vagy megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növelése esetében:  

a) ültetvény felszámolása, kivágása;  

b) terület-előkészítés;  

c) a tápanyagfeltöltés;  

d) a pótláshoz, fajtaváltáshoz szükséges szaporítóanyag-beszerzés;  

e) a telepítés;  

f) a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat  

g) kerítés kialakítása a 3.1.I.g) pontban meghatározottak szerint,  

h) támrendszer kialakítása,  

i) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása. 

  



 
 
 
 

  
 

 
 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

Költségtípus 

 Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Általános költségek és immateriális javak költségei 

5% 

– közbeszerzési eljárások lefolytatása  

– tájékoztatás, nyilvánosság  

– műszaki ellenőri szolgáltatás 

– könyvvizsgálat  

– projektmenedzsment  

Ingatlanvásárlás 2% 

Infrastruktúra-fejlesztés 

15% – ebből terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, 

földmunkák stb.) max. 2%-ig 

 

 

Támogatás mértéke és összege:  

 Egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft. 

 

Támogatási terület 
Támogatást igénylő 

egyéni projekt kollektív projekt fiatal gazda 

Közép-Magyarországi régió 40% +10% +10% 

Konvergencia régió 50% +10% +10% 

 

 

Előleg mértéke: 

 Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt 

támogatás 50%-a. 

  



 
 
 
 

  
 

 
Határidő:  

 A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3-tól 2018. március 2-ig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  

- 2016. április 11. 

- 2016. július 31. 

- 2016. október 31. 

- 2017. január 31. 

- 2017. április 30. 

- 2017. július 31. 

- 2017. október 31. 

- 2018. március 2. 

 

Projekt megkezdése: 

 A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 

megkezdheti. 

Projekt megvalósítási ideje:  

 A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll 

rendelkezésre. 

 


