Mezőgazdasági termékek értéknövelése
a feldolgozásban - 2018
Tájékoztató/Kivonat
I. Keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi célterületi bontásban:
 Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40
milliárd Ft.
 - a Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd
Ft
A támogatott projektek várható száma az 1. célterületen 200 db, a 2. célterületen 100 db.
II. Pályázók köre
I. célterület
 a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben:
 utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
 tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
 a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
 a mezőgazdasági termelő, aki/amely
 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
II.célterület
 a mezőgazdasági termelő, aki/amely
 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. borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására feldolgozására irányul
 a támogatási kérelemmel érintett tevékenységekhez kizárólag borászati termékeket használ fel
A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. (Kollektív projektnek minősül
a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt
(konzorcium).
III. Támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő – kivéve
TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás) alá tartozó tevékenységek mikro- és
kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó – tevékenységek támogathatóak az alábbi
célterületi bontásban:
A) Élelmiszer-üzemek fejlesztése:
 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
és/vagy
 A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
B) Borászati üzemek fejlesztése
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
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Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó
bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új
technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy



a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

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, építmények 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.);
 Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új,
energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
2 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése
megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek
telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia
felhasználása)
IV. Általános feltételek
A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:



50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező.
50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező

A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt.
Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 109 és TEÁOR 1020 kód alá tartozó) mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására
vonatkozó – tevékenységet lehet fejleszteni
A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
V. Egyéb műszaki feltételek:
Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és
felmérési napló vezetése kötelező.
Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem
mellékleteként be kell nyújtani
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Energiahatékonyság javítására irányuló fejlesztésre vonatkozóan széles körű egyéb feltételek állnak fenn.
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a
beruházás.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre.
Fenntartási kötelezettség 5 év.
VI. Benyújtási időszak:
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. december 10. napjától 2020. december 9. napjáig van lehetőség.
Első értékelési határnap: 2019.január 10.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH
www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
VII. Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív
beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.
VIII. Támogatás mértéke:
Alaptámogatás: 50% (Közép-Magyarországi régióban: 40%)

Vállalkozásunk vállalja a fejlesztési ötlet megszületésétől a fenntartási időszak végéig a komplex magas
színvonalú projektmenedzsmentet kedvező árakkal, rugalmas ügyintézéssel.
Szolgáltatásaink:
- fejlesztési elképzelés projekté formálása
- építési projekt esetén pályázati tervek és engedélyezési tervek elkészítése, komplex ügymenet lebonyolítása
- Pályázatírás
- Üzleti terv készítése
- Teljes körű menedzsment: nyilvánossági feladatok ellátása, kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel,
változásbejelentések kezelése, kifizetési kérelmek kezelése, helyszíni ellenőrzéseken történő részvétel,
fenntartási jelentések készítése
- Műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés
- Közbeszerzési feladatok ellátása
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