TÁJÉKOZTATÁS
Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése
A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

Benyújtási határidő

Első szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
Második szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
Harmadik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 29. – 2021. október 12.
Ötödik szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.
Hatodik szakasz: 2022. január 26. - 2022. február 8.
Vissza nem térítendő állami támogatás!

Támogatás formája
Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg:

Magyarországi
székhellyel
rendelkező
vállalkozásmérettől
független, beleértve a mezőgazdasági őstermelőt, az őstermelők
családi gazdaságát, a szövetkezetet, a termelői csoportot, a termelői
szervezetet, a szociális szövetkezetet akik,
a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020,
TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységet fejlesztő támogatást
igényelnek.
a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I.
termék feldolgozására irányul.
a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt
üzleti évvel rendelkezik.
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma
keretében nincs lehetőség.
1. célterülete -„Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”
keretében igénybe vehető keretösszeg 160 milliárd Ft:
 az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által,
hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrárélelmiszeripari láncba – 130 milliárd Ft.
 segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások
alapításához és a munkahelyteremtéshez – 15 milliárd Ft.
 erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszerfeldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának
fokozása – 15 milliárd Ft.
2. célterülete - „Borászati üzemek fejlesztése” keretében igénybe
vehető keretösszeg 40 milliárd Ft:
 az elsődleges termelők versenyképességének javítása – 35
milliárd Ft.
 erőforrás-hatékonyság előmozdítása – 5 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma

400-500 darab

Támogatás összege

minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft

Támogatás intenzitása

Az Észak-Alföldi régióban az összes elszámolható költség 50%-a,
amely mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető.
Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási
támogatás esetén 45%, amely mikro- és kisvállalkozás esetén
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20
százalékponttal,
középvállalkozás
esetén
10
százalékponttal növelhető.
Megújuló energia termeléshez nyújtott beruházási támogatás
esetén akár 100%.

Előleg

A program keretében 50%-os előleg igényelhető.

Biztosíték

Kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével
megegyező összegű biztosítékot nyújtani.
Legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási
összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN a támogatást
igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Önerő

Önállóan támogatható tevékenységek:
A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást
elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások
támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek kialakítása.
üzemen
belüli
anyagmozgatáshoz
és/vagy
raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új
eszközök beszerzése.
áruszállításra
használható
szállítójárművek
N
járműkategória szerint: teherautók és furgonok
beszerzése.
feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek,
építmények építése, kialakítása, bővítése.
feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai
hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések,
felújítások.
2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

Támogatható tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések,
valamint a megújuló energia felhasználására irányuló
technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán
egységesen:
1.
Energiafelhasználás
csökkentésére
vonatkozó
tevékenységek
Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak
javítása, hőveszteségének csökkentése;
Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati
melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
Világítási rendszerek korszerűsítése;
Technológiai folyamatok, gépek, berendezések
energetikai korszerűsítése.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazása
Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény,
villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése
megújuló energiaforrásból.
TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást
célzó tevékenység;
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Elszámolható költségek

Nem elszámolható költségek

Általános elvárások

Fenntartási kötelezettség

TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó
tevékenység;
mezőgazdasági erőgépek és személygépjárművek beszerzése;
használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer
használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
folyékony bioüzemanyag előállítása.
A pályázatban támogatható tevékenységekhez kapcsolódó
költségek, például:
 épületek kivitelezése,
 új gépek és berendezések vásárlása,
 számítógépes szoftverek,
 IKT fejlesztések költségei,
 építészek, mérnökök díjai,
 hatósági eljárási díjak,
 tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment
költségek,
 szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy
eljárások megszerzése,
 telepi infrastruktúra fejlesztése,
 az önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan
szükséges ingatlan vásárlása.
Regionális beruházási támogatás esetén:
 a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és
immateriális javak költsége,
 a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek,
 létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a
támogatható immateriális javak vételára,
 az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási
időszak végéig elszámolt összege.
A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség akkor számolható el,
ha az kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe
helyezését követő legalább három évig fennáll.
1. Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök;
2. A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
bármely költség;
3. A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek.
 A támogatott projektnek kapcsolódnia kell a TEÁOR 10 vagy
11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109)
valamely feldolgozási tevékenységhez.
 A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és
költséghatékony módon kell összeállítani.
 A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet
korábbi, mint 2014. január 1.
 Ingatlanhoz kapcsolódó rendezett tulajdoni és/vagy
használati viszonyokat a benyújtással egyidejűleg igazolni
tudja.
A projekt befejezésétől számított 5 évig.
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Támogatásban nem részesíthetők köre

Projekt kezdése
Projekt megvalósítási ideje

nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha
2020. január 01.- 2021. június 30. között került nehéz
helyzetbe.
akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és
értékesítéséhez.
az energiahatékonysági intézkedéshez és a megújuló
energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás
kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez.
exporttal kapcsolatos tevékenységhez
Felújítás, vagy bővítés a Kincstár által lefolytatott, előzetes
helyszíni szemlét követően kezdhető meg.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését
követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Pályázat eredeti forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-2-21-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-1#
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