Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása
VP2-4.1.8-21

Benyújtási határidő

Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.
Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.
Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. - 2021. szeptember 20.
Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.
Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő állami támogatás!


Pályázók köre







Rendelkezésre álló keretösszeg:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak
támogatásra, amennyiben igazolják, hogy a kérelem benyújtását
megelőzően, vagy az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben
legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, valamint
árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származott.
Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja NÉBIH által
nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet.
Szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske állatfajok esetében a
teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba
bejelentett éves átlagos állatlétszám a számítás alapja.
Őstermelők családi gazdasága
Családi mezőgazdasági társaság
A támogatási kérelem benyújtására meghatározott feltételek
szerint kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

100 Mrd Forint:
1. részcél: Mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének
javítása, a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának
és korszerűsítésének segítése: 90 Mrd. Ft.
2. részcél: Képzett szakemberek ágazatba lépése, generációs
megújulás elősegítése: 10 Mrd. Ft.

A támogatott projektek várható száma

1 500 – 2 000 darab

Támogatás összege

minimum 5 millió forint - maximum 250 millió forint.

Támogatás intenzitása

A nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) 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.

Előleg

A program keretében 50%-os előleg igényelhető.

Biztosíték

Kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező
összegű biztosítékot nyújtani.
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A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az
igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell
rendelkeznie.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó
egyéb támogatásból állhat.

Önerő


Önállóan támogatható tevékenységek














Kötelezően megvalósítandó, önállóan
nem támogatható tevékenységek

helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK
megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági
erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket),
traktorok beszerzése.
teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel
felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas
kombájnok beszerzése,
teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy
más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek
megfelelő
egységekkel
felszerelt
egyéb
betakarítógépek beszerzése,
precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek
beszerzése
a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres
adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan
kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése:
táblagép, laptop, asztali számítógép,
a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges
döntéstámogató
eszközök
(pl.:
automatizált
növényvédelmi
előrejelző
rendszer
és
agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése,
egyéb szenzorok, drónok) beszerzése,
meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-,
valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez
kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus
környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet,
fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag
utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia
alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi
értékek befolyásolása),
támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10
évnél nem régebben gyártott munkagépek
helyspecifikus
művelésre
alkalmassá
tétele
modernizálás révén.

a)

precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
b) agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett
szenzorok alapján növényvédelmi előrejelzések készítése és az
ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
c) abiotikus környezeti tényezők "okos" monitoringja (zárt
termesztő berendezések esetében),
d) műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és
elemzése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások
igénybevétele,
e) menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva
és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
f) differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az
ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
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g)

farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek
üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások
igénybevétele,
h) a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó
képzések, oktatások támogatása.

Nem támogatható tevékenységek

Elszámolható költségek

Nem elszámolható költségek

Kötelező vállalások

öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve:
tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 tehergépkocsi, mezőgazdasági pótkocsi,
 mobiltelefonok beszerzése,
 természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök
beszerzése,
 betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése,
 üzemen belüli anyagmozgatás gépei,
 azon egyszerű talajművelő munkagépek, amelyek nem járulnak
hozzá a talajkímélő műveléshez, illetve munkájuk alapján nem
sorolhatók a precíziós művelő eszközök közé: ekék, boronák,
hengerek, simítók, talajmarók,
 építési tevékenység,
 új geotermikus termelő kút/rendszer fúrása, meglévő, ám
hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál
kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá
alakítása.
1) Új gépek és berendezések vásárlása, IKT fejlesztések költségei
2) Önállóan megvalósítható tevékenységek és a hozzá kapcsolódó
általános költségek:
 az építészek, mérnökök díjai,
 hatósági eljárási díjak,
 tanácsadói költségek,
 közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai,
 tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei,
 műszaki ellenőri szolgáltatás költségei,
 könyvvizsgálat díja,
 projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.
3) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása
vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok
és védjegyek vagy eljárások megszerzése
4) Vízelvezetést célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó
szolgáltatásvásárlások költsége;
5) Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok
készítésének költsége,
6) Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek,
7) Képzéshez kapcsolódó költségek;
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek
tartalmaznia kell a projekt összes költségét!
 A projekt keretében működési költségek, bérköltségek,
tenyészállatok és forgóeszközök vásárlása;
 A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
bármely költség;
 A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek.
 A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtó felületén
üzemszintű digitális tervet (ÜDT) magában foglaló üzleti tervet kell
készítenie.
 A fenntartási időszak alatt fenntartja a munkavállalói
bázislétszámot.
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A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy
mérföldkövet szükséges tervezni.





Elvárások, előírások

Támogatásban nem részesíthetők köre

legfeljebb két darab traktor,
legfeljebb egy darab önjáró permetezőgép,
legfeljebb egy darab szemestermény-betakarításra alkalmas–
kombájn,
 egy darab drón, egy darab táblagép, egy darab laptop - vagy a
laptop helyett egy darab asztali számítógép - szerezhető be.
 Táblagépek esetében elvárás, hogy a képátmérője minimum 8” –
maximum 11,5” (coll) legyen.
 Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a
támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két
éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése.
a) projekt, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal
nincs összhangban;
b) a jelen - VP2-4.1.1.9-21 kódszámú - felhívás keretében már részesült
támogatásban;
c) a VP2-4.1.1.-20 kódszámú, „Állattartó telepek fejlesztésének
támogatása” című felhívás keretében már támogatásban részesült és
hatályos támogatói okirattal rendelkezik;
d) a VP2-4.1.1.-20 kódszámú, „Állattartó telepek fejlesztésének
támogatása” című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott
be, és még nem született támogatói döntés.


Projekt kezdése

Projekt megvalósítási ideje

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti.
 Felújítás, vagy bővítés tevékenységet tartalmazó projekt esetében
a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően
kezdhető meg ez a projektelem.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését
követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Pályázat eredeti forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/-vp2-418-21-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsektmogatsa
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