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BERUHÁZÁSOK
A következő oldalak a mezőgazdasági termelőket és élelmiszerfeldolgozókat érintő beruházási lehetőségeket 
ismertetik.

Bevezetésképp bemutatjuk a támogatott beruházások keretében általában elszámolható költségeket, valamint a 
potenciális kedvezményezettek körét és a támogatási formákat (az itt leírtaktól való esetleges eltérést – az adott 
műveletnél – minden esetben jelezzük):

Elszámolható költségek Teljes elszámolható költsé-
gen belüli maximális arány

a) épület/építmény/létesítmény építési, szerzési vagy fejlesztési költsége -
b) gépek és berendezések beszerzési költsége (beleértve az információs és 

kommunikációs technológiák beszerzési költségét) -
c) az a)b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek 

(pl.: építészek, mérnökök díjai; hatósági eljárási díjak; tanácsadási díjak, a 
környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadás, meg
valósíthatósági tanulmány költségeit is beleértve) 5%

d) immateriális beruházások (számítógépes szoftverek megvásárlása vagy 
kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek 
megszerzése)

e) az a) pont beruházásaihoz szükséges:
	ingatlan vásárlás;
	meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, természetbeni hozzájárulás-

ként
2%

f) a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés 
és/vagy eszköz beszerzés (üzemen belüli anyagmozgatás és vagyonvéde
lem eszközei, közművek, munkakörülményeket érintő beruházások) 15%

Nem számolható el működési költség; bérköltség; tenyészállat és forgóeszköz vásárlás; továbbá termelői jogok, 
támogatási jogosultságok, állatok és egynyári növények megvásárlásának, valamint az említett növények telepí
tésének költségei.

KIKET TÁMOGAT?
	A mezőgazdasági termelőt vagy fiatal mezőgazdasági termelőt, aki/amely:

 ► a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legalább 6000 € STÉ 
üzemmérettel rendelkezik;
 ► az előző évi árbevételének legalább 50%a mezőgazdasági tevékenységből származik;

	a mezőgazdasági termelők egy csoportját.

HOGYAN TÁMOGAT? 
Támogatás – az összeszámítási szabályok figyelembe vételével – a követ
kező formákban nyújtható:
	vissza nem térítendő támogatás;
	kamattámogatás (piaci hitelhez kapcsolódó kamat finanszírozására, il

letve csökkentésére);
	illetve ezek kombinációja.

Egyéb forrásból kapcsolódhat hozzá (a maximális támogatási intenzitáson 
felüli összeszámítási kötelezettséggel):
	kedvezményes hitel;
	kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás.

Előleg igénybe vehető. Használt eszköz beszerzése elszámolható.

!Fontos feltételek!

A környezetre várhatóan kedve
zőtlen hatást gyakorló beruhá
zások esetén kötelező környe-
zeti hatástanulmány készítése, 
az adott beruházástípusra vo
natkozó jogszabályok szerint.

50 millió Ft teljes projektösszeg 
felett minden esetben kötelező 
a részletes üzleti terv készítése.
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Állattenyésztési (4.1.1.) és kertészeti (4.1.3.) ágazat 
fejlesztése, kisméretű terménytárolók és szárítók 
beruházásai (4.1.2.)
MIT TÁMOGAT?
Állattenyésztési és kertészeti beruházásokat, e két ágazatban a versenyképesség és az energiahatékonyság javulását; 
továbbá kisméretű terménytárolók és szárítók építését, korszerűsítését, energiahatékonyság javítását.

támogatható 
tevékenységek

	versenyképesség javítás:
 ► építéssel járó állat
tartási technológia 
kialakítása;
 ► építéssel nem járó 
állattartási eszköz, 
technológia beszer
zése;

	energiahatékonyság 
javítása;
	a trágyakezelés és kom-

posztálás agrotechnikai 
eszközeinek, a kiszolgáló 
infrastruktúrának, a trá
gyaelhelyezés és kijutta
tás eszközeinek beszer
zése és felújítása;
	a fiatal mezőgazdasági 

termelők gazdaságai-
nak megerősítése, fej
lesztése.

	versenyképesség javítás:
 ► építéssel járó ker
tészeti technológia 
kialakítása;
 ► építéssel nem járó 
kertészeti eszköz be
szerzése;
 ► ültetvénytelepítés és  
-korszerűsítés;

	energiahatékonyság 
javítás;
	a fiatal mezőgazdasági 

termelők gazdaságai-
nak megerősítése, fej
lesztése.

	terménytárolók építé
se (max. 5 000 tonna 
kapacitásig), meglévők 
korszerűsítése, ter
ményszárítók és tisz
títók üzemeltetéséhez 
(épített vagy mobil) 
eszközök, technológiák 
és infrastruktúra fejlesz
tése.
	meglévő terményszá

rítók és tisztítók ener-
giafelhasználásának 
javítása, megújuló 
technológiák beszerzé-
se, valamint kapcsolódó 
technológia és infra
struktúra felújítása.
	a fiatal mezőgazdasági 

termelők gazdaságai-
nak megerősítése, fej
lesztése.

Nem támogatható folyékony bioüzemanyag előállítása.

Az elszámolható, illetve a nem elszámolható költségekről a 21. oldal ad tájékoztatást.

KIT TÁMOGAT?
A támogatást a 21. oldalon meghatározott kedvezményezetti körök vehetik igénybe.

A források 80%ára állattenyésztési fejlesztések esetén kizárólag a legfeljebb 1  275  000 € STÉ üzemmérettel 
rendelkezők, kertészeti fejlesztések esetén a legfeljebb 850 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők pályázhatnak. 
A források fennmaradó 20 %ára ugyanakkor mindkét esetben a meghatározott STÉ korlát feletti üzemmérettel 
rendelkezők jogosultak.

A kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai esetén, támogatásra csak a legfeljebb 350 000 € STÉ 
üzemmérettel rendelkezők jogosultak. 

Feltétel a pályázáshoz:
	foglalkoztatotti létszám fenntartása;
	energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén

 ► legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás;
 ► az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás megléte,

állattenyésztés 
fejlesztése

(4.1.1.)

kertészet 
fejlesztése

(4.3.1.)

kisméretű 
terménytárolók és 

szárítók 
(4.1.2.)

Az állattartó 
telepek istálló

trágyatárolóinak 
létesítéséhez 

legkésőbb 2015. 
december 22ig 

legalább támoga
tói okirattal kell 

rendelkezni!
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	biogáz technológia alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő és cukortartalmú 

növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált in
putanyagok mennyiségének 50 %át;
	mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén:

 ► az alapanyag csak Annex I. termék lehet;
 ► ha a fő cél villamos energia előállítás, a technológia önfogyasztása felett kelet
kezett hő legalább 25%ának saját gazdaságon belül hasznosítása;
 ► nem kapcsolt hőenergiatermelést megvalósító technológia alkalmazása ese
tén a berendezés hatásfoka legalább 70%os;

	épületenergetikai korszerűsítések esetén:
 ► 176/2008. (VI. 30.) korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány 
megléte; 
 ► 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum elérése.

Előny a pályázáskor:
	üzleti terv minősége (megalapozottság, innovatív tartalom, költséghatékonyság);
	vállalkozás foglalkoztatotti létszámának növelése;
	termelői csoport/szervezeti tagság
	mikro vagy kisvállalkozás;
	környezeti szempontok érvényesítése;
	10%ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás (ez a gyakorlatban azt je

lenti, hogy a beruházást követően kimutatható energiamegtakarítást ér el a terme
lő egység, melyet akár számlákkal, akár könyvelési adatokkal alá tud támasztani);
	megújuló energiatermelés fejlesztése, különösen

 ► biomassza hasznosítása (állattenyésztési fejlesztés esetén) 
 ► termálenergia hasznosítása (kertészeti fejlesztés esetén);

	ökológiai gazdálkodás folytatása;
	beruházás fejlesztendő régióban, járásban.

HOGYAN TÁMOGAT?
A 21. oldalon meghatározott támogatási formákban.

MENNYIVEL TÁMOGAT?
Állattenyésztési és kertészeti fejlesztések esetén:

Egyéni beruházás Kollektív beruházás
Maximális alaptámogatás 1 600 000 €/projekt 3 200 000 €/projekt
Alaptámogatási intenzitás (KMR régió) 40%

+10 százalékpont
Alaptámogatási intenzitás (nem KMR régió) 50%

Kisméretű terménytárolók és –szárítók beruházásai esetén:

Egyéni beruházás Kollektív beruházás
Maximális alaptámogatás 330 000 €/projekt 1 000 000 €/projekt
Alaptámogatási intenzitás (KMR régió) 40%

+10 százalékpont
Alaptámogatási intenzitás (nem KMR régió) 50%

A fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az adott ré
gióhoz tartozó alaptámogatási intenzitáson felül.

Az alaptámogatás maximum 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető.

Kertészeti fejlesztés ese
tén feltétel továbbá:
	meglévő termálkút 

felújítása esetén lega
lább 5% energiahaté
konyság javulás;
	termálenergia fel

használáskor mé
rőműszer alkalma
zása.

Kertészeti és állattenyész
tési fejlesztések esetén 
előny továbbá:
	minőségrendszerekben 

való részvétel.


