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Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3-5.1.1-21*
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A pályázat célja

Magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek
kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát.
A Felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az
ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros
éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása,
továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.
A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése,
fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.
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Kik pályázhatnak?

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:




Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra,
amennyiben igazolják, hogy:
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti
évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább
6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek;
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti
évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben
árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
Kollektív beruházás keretében
o kollektív projekt a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági
termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet
által végrehajtott projekt.
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A pályázat beadási határideje
1.
2.
3.
4.
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szakasz esetében: 2022. február 28. – 2022. március 16.
szakasz esetében: 2022. március 17. - 2022. március 31.
szakasz esetében: 2022. április 1. – 2022. április 14.
szakasz esetében: 2022. április 15. – 2022. április 30.

A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, összege az alábbiak szerint alakulhat:
Az igényelhető támogatás összege célterületenként – egyéni és kollektív projekt esetén
is - maximum 500 millió forint.
A támogatás maximális mértéke az ültetvénytelepítés vonatkozásában, valamint a számla
alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén a közép-magyarországi régióban az
összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes
elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt
támogatási intenzitásra jogosultak.
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitásra jogosultak.
Támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt
támogatás 50%-a.
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Biztosíték

Az EMVA forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg
összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.
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Milyen feltételekkel pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkeznek.
Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a
támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze
kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
kell, hogy származzon.
Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a
legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem
benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az
azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv
csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és
az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
A projektek megvalósítási területe Magyarország.
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem
igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási
kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja
az igényelt támogatás elnyerését.
A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
Kötelező vállalások
 Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:
Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy
a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást
megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.
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Műszaki-szakmai elvárások
A projekttel kapcsolatos engedélyek esetében a támogatási kérelemhez elegendő a
vonatkozó engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.
Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez
elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a
hatósághoz benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben
szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.
Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás
iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot
arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem
mellékleteként benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben
szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentációt.
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Mire pályázhatnak?

Önállóan támogatható tevékenységek:
1.célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:
Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott.
A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a
támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.
 új ültetvény telepítése;
 ültetvénycsere.
B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény
korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy
együttesen is megvalósíthatók):
 jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása;
 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása;
 Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása;
 Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése.
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2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó
tevékenység
 gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új
ültetvény telepítése;
 Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást
követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése;
 Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek,
eszközök beszerzése.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan
támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 Projekt előkészítés;
 Mérnöki feladatok;
 Projektmenedzsment;
 Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának
kötelező tevékenységét.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az 1.célterület A)
pontjában szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
o A jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló
beszerzése, kiépítése;
o Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása;
o Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására
alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása.
 Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és
telepítése;
 Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése;
 Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése;
 Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának
felújítása.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


Az 1. célterület A) pontjában szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a
gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése
o Víztakarékos öntözőrendszer kiépítése
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Az 1. célterület A) pontjában szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán
o Támrendszer, kiépítése;
o Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer
kiépítése;
o Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia
beszerzése és telepítése.
A 2. célterület 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény
vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó
támrendszer kiépítése
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek





Az 1. célterülethez kapcsolódó tevékenység:
o meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
Az 1. célterület „Új ültetvény telepítése” és a 2. célterület „Új ültetvény
telepítése” pontokhoz tartozó tevékenység:
o Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés
kialakítása
A 2. célterület: Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó
tevékenységek:
o 2. célterület 1. pontja szerint telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény
ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése
o Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
o Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

Nem támogatható tevékenységek:
Különösen nem támogatható:
 ingatlan vásárlása;
 Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés;
 Mezőgazdasági erőgép beszerzése;
 Zárt rendszerű növényházak kialakítása;

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében szükséges a
feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata!
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