
 
 
 
 

  
 

 

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓK LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDTETÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE  

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 
elősegítése a feldolgozásban 

Pályázat kódja VP-3-4.2.1-15 

Keretösszeg 151 mrd Ft 

Támogatási összeg 
egyéni projekt esetén max. 500 millió Ft 

kollektív projekt esetén max. 1,5 mrd Ft 

Intenzitás 
Közép-magyarországi régióban max. 40% 

Nem közép-magyarországi régióban max. 50% 

Pályázók köre 

 mezőgazdasági termelők 

 mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások 

EGY LEZÁRT ÜZLETI ÉVVEL RENDELKEZŐ MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁS IS PÁLYÁZHAT, 
AMENNYIBEN MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET KÍVÁN FEJLESZTENI (TEÁOR 

10 ÉS 11 FŐCSOPORT). 

AMENNYIBEN A CÉG KORÁBBAN NEM VÉGZETT MEZŐGAZDASÁGI 

TEVÉKENYSÉGET, SZINTÉN LEHETŐSÉGE VAN MEZŐGAZDASÁGI 

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN (ANNEX I. TERMÉK) PÁLYÁZNI. 

Beadás kezdete 2016. február 25-étől 2018. február 25-áig 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható 
tevékenységek 

 új eszközök, gépek beszerzése, 

 informatikai eszközök, szoftverek, vállalatirányítási rendszerek 
beszerzésére, 

 gyártó tevékenységhez kapcsolódó épületek, építmények kivitelezésére, 

 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

TEÁOR, VTSZ lista 

VTSZ-lista nincs. 

TEÁOR-korlátok: csak a 10 és 11 főcsoport tevékenységei támogatottak 
(kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 
(takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése, kiszerelése, 
tárolása) 

A nem mezőgazdasági termelők csak Annex I. termékekkel kapcsolatban 
pályázhatnak. 

 

 



 
 
 
 

  
 

 

A felhívás célja: 

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára 

 olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos 
folytatásához, továbbá 

 a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. 

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.  

 

Pályázók köre: 

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 az utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik 
adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi –, árbevételének legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származik; 

 tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul (kivéve halászati termékek). 
 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az 
esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

a. legalább egy, teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; 

b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul, 

c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő (kivéve halászati 
termékek). 

Közép- és nagyvállalatok csak abban az estben pályázhatnak, amennyiben az éves 
nettó árbevételük min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

3. A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is lehetőség van: 

 legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen 
végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői 
csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő 
szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. 

 A konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: törvény) 28. §-a szerinti ügyfél-
azonosítóval kell, hogy rendelkezzen. 

 Konzorcium esetén a tagoknak külön-külön meg kell felelniük a rájuk vonatkozó 
feltételeknek. Amennyiben egy konzorcium akár csak egyetlen tagja mezőgazdasági 
termelőnek nem minősülő mikro-vagy kisvállalkozás, úgy a konzorcium csak Annex I. 
terméket állíthat elő (kivéve halászati termékek). 

 A támogatást igénylő egy adott megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy támogatási 
kérelem alapján részesülhet támogatásban. Ugyanazon támogatást igénylő több 



 
 
 
 

  
 

 
megvalósítási hely vonatkozásában is nyújthat be támogatási kérelmet, azonban egy 
támogatási kérelem kizárólag egy megvalósítási helyre vonatkozhat. Ugyanazon támogatást 
igénylő egy elbírálási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.  
 

Támogatható tevékenységek: 

A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és 
kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék (kivéve halászati termékek) előállítására vonatkozó 
– tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) 
alá tartozó tevékenységek – támogathatóak az alábbi célterületi bontásban: 

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai 
fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati 
hatékonyságának növelése érdekében. 

 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakítása; 

 Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új 
eszköz beszerzése; 

 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati 
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek 
beszerzése; 

 A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. 

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- 
hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása – önállóan is támogatható tevékenység 

B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő 
feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására 
vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák. 

B.1)/1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 
(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő 
szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 

 Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési 
és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, 
nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, 
hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 

 Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri 
világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben 
alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást 
eredményeznek stb.); 

 Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, 
energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése. 

B.1)/2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek: 

 Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-
csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és 



 
 
 
 

  
 

 
hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés 
fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.); 

 Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és 
regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése. 

B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: 

 Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból 
(napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.); 

 Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból 
(napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.); 

 Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése 
megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús 
rendszerek telepítése stb.); 

 Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása). 

Különösen nem támogatható: 

 a TEÁOR 1102 kódja alá tartozó borászati termékek előállítását, kiszerelését és tárolását 
célzó tevékenység; 

 a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység. 

 

Elszámolható költségek: 

 termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakítása; 

 az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 
beszerzése; 

 információs technológia-fejlesztés, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső 
nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai 
eszközök és szoftverek beszerzése; 

 a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek építmények kivitelezése. 

 A fentiekhez kapcsolódó általános költségek és immateriális javak költségei – max. 5% 

 közbeszerzési eljárások lefolytatása – max. 1% 

 tájékoztatás, nyilvánosság – max. 0,5% 

 műszaki ellenőri szolgáltatás – max. 1% 

 könyvvizsgálat – max. 0,5% 

 projektmenedzsment – max. 2% 

 Ingatlanvásárlás – max. 2% 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  
 

 

Támogatás összege:  

Egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft 

Kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft 

 

Támogatási intenzitás 

Közép-magyarországi régióban 40% 

Nem közép-magyarországi régióban 50% 

 

Előleg mértéke: 

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt 
támogatás 50%-a.  

 

Projekt megkezdése: 

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 
megkezdheti. Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét 
követően kezdhető meg a beruházás. 

 

Határidő:  

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 25-étől 2018. február 25-éig 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. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 
24 hónap áll rendelkezésre. 

 



 
 
 
 

  
 

 

Nem elszámolható költségek: 

 Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök. 

 A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség. 

 A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek. 


