TÁJÉKOZTATÁS
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.-20

Benyújtási határidő

Ötödik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.
Hatodik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.
Vissza nem térítendő állami támogatás!

Támogatás formája
Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg:

A támogatott projektek várható száma
Támogatás összege

Mezőgazdasági termelők, akik
A kérelem benyújtását megelőző üzleti évben vagy fiatal gazda
esetén lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkeznek.
A kérelem benyújtását megelőző üzleti évben vagy fiatal gazda
esetén lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származott.
EMVA 2-es és 5-ös prioritásokhoz igazodva:
2A: Mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása –
177 Mrd Ft.
2B: Képzett mezőgazdasági termelők, generációváltás –52 Mrd Ft.
5B: Energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 31 Mrd Ft.
Összes rendelkezésre álló keretösszeg: 260 Mrd Ft.
500-600 darab
1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft,
3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft,
4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft,
Az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

Támogatás intenzitása

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl
50 %
A fiatal mezőgazdasági termelő által 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.

Önerő

Legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási
összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Önállóan támogatható tevékenységek:
Támogatható tevékenységek

A) Építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az
állattartáshoz
szükséges
gépek
beszerzésének
támogatása az alábbi célterületi bontás szerint.
I. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése;
II. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése;
III. célterület – Szarvasmarhatartó telep korszerűsítése;
IV. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése;
V. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése;
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a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az
állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és
a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó
technológiák beszerzése és fejlesztése.
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése,
kialakítása, bővítése.
A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében
– csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott
állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.
B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések,
valamint a megújuló energia felhasználására irányuló
technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán
egységesen.
1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás
csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
1.

Valamely önállóan támogatható tevékenységgel
együttesen támogathatóak:
a) Projekt előkészítés:
- szakmai előkészítés,
- közbeszerzés;
b) Mérnöki feladatok;
c) Projektmenedzsment;
d) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
2. Felhívás 3.1.1. A) pontjában szereplő önállóan
támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
a) A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés
és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában
meghatározott korlátozás figyelembevételével;
b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés
ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer
telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer
vezérlésének és periféria rendszerének telepítése,
környezeti
feltételek
automatizált
szabályozási
rendszerének kialakítása;
c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának
korszerűsítése;
d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek
beszerzése (például: hígtrágya injektáló);
e) Építéssel nem járó, a meghatározott célterületek szerint
az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése;
f) Új állattartó telep létesítése kapcsán (kizárólag zöldmezős
beruházás esetén) trágyatároló építése;
g) Termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához
kapcsolódó tevékenységek.

Nem támogatható tevékenységek

- Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése (A 3. célterület
esetében önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló
beszerzése támogatott.).
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Elszámolható költségek

Nem elszámolható költségek

Kötelező vállalások

Támogatásban nem részesíthetők köre

Projekt kezdése

Projekt megvalósítási ideje

- A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022
közötti végrehajtási időszakokban az Európai Mezőgazdasági
Garancia Alap társfinanszírozásában támogatott tevékenységek.
- Folyékony bioüzemanyag előállítása.
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.
Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása
vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és
védjegyek vagy eljárások megszerzése
Üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei,
eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez
kapcsolódó beruházások is.
 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 fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.
 a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a
projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.
 Legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó
mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható
időpontjára szükséges megtervezni.
 A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig a
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt
megfelelőségét.
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.
 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/vp2-411-20-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-1#
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