TÁRSADALMI EGYEZTETÉS
Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas
létesítmények fejlesztése
A felhívás kódszáma: VP6-6.4.1.1-22
Benyújtási határidő

Első szakasz: 2022. május 4. - 2022. május 17.
Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.
Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.
Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.
Ötödik szakasz: 2022. június 29. - 2022. július 12.
Vissza nem térítendő állami támogatás!

Támogatás formája

Pályázók köre

A támogatott projektek várható száma
Támogatás összege
Támogatás területi korlátozása

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, amely
együttesen megfelel az alábbi feltételeknek;
Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki
együttesen megfelel az alábbi feltételeknek;
Őstermelő vagy magánszemély támogatást igénylőnek
legkésőbb a projekt megkezdésének13 időpontjáig egyéni
vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi
köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény
működtetésére irányul.
80-100 db.
Maximum 100.000.000 forint



Biztosíték

a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések
külterületei.
A program keretében 50%-os előleg igényelhető, az elszámolható
költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 50.000.000
forint
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.

Előleg

Támogatási intenzitás

Támogatható tevékenységek

nem besorolható járásban lévő település: 50%
„kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%
„fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban
lévő településen: 70%
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
 Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése
lovas pályával.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár,
büfé helyiség.
 Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása,
bővítése.
 Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés,
kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe
helyezése).
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Nem támogatható tevékenységek











Elszámolható költségek














Nem elszámolható költségek

A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron
belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló
kialakítása, kertépítés megvalósítása).
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a
projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési
energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia
igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló
energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza
alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus
energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások (pl.
ló, mint kizárólag haszonállat tartását szolgáló fejlesztések);
élő állatok és növények beszerzése (kivéve füves lovas pálya
esetén fűmag, gyeptégla, gyepszőnyeg beszerzése);
mesterséges termékenyítő állomás, szaporodásbiológiai
épület/labor;
elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó
termékek értékesítésére irányuló fejlesztések, így
pl.:takarmány előállítása és forgalmazása;
a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű,
erőgép beszerzése;
tárgyi eszközök és nem beépítésre kerülő gépek beszerzése;
helyi közút fejlesztése;
mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;
telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása;
magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a
támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez
kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése,
felújítása, bővítése, korszerűsítése.
1. Projekt előkészítés költségei:
Az előírt kötelező előzetes tanulmányok, műszaki
dokumentáció,
Környezeti hatásvizsgálat,
Egyéb szakvélemények, beleértve a beruházással érintett
terület ökológiai állapotának felmérését,
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek,
kiviteli és tendertervek,
Tervellenőr költsége,
2. Ingatlanvásárlás ( meghatározott melléklet alapján)
Terület-előkészítés
Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés
költsége, amelyekhez támogatott tevékenységek köthetők.
A beépítésre kerülő technológiai berendezések, anyagok
beszerzése és beépítése támogatható.
3. Az építési műszaki ellenőri szolgáltatás költsége.
Könyvvizsgálói szolgáltatás,
Közbeszerzési eljárások
lebonyolításával kapcsolatos
költségek.
4. Projektmenedzsment költségek
5. Immateriális javak beszerzése
a projekt keretében működési költségek, bérköltségek;
- eszközök költsége;
- motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű,
továbbá erőgép beszerzéséhez kapcsolódó költségek;
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- a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
bármely költség;
- a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek
 A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől
számított 5 évig fenntartja a megvalósított projektet.
 A fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.
 A fenntartási időszak végéig kötelező azon lovak számának
fenntartása, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor az
Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben foglaltak
szerint a támogatást igénylő tulajdonában álltak.
 Oktatási intézménnyel történő együttműködési megállapodás
a megállapodást a támogatási kérelem mellékleteként
szükséges benyújtani.
 A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb három
mérföldkő tervezhető.
A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek alá
tartózó beruházási elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti.

Kötelező vállalások

Általános elvárások
Projekt kezdése
Projekt megvalósítási ideje

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését
követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Pályázat eredeti forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/node/74880#
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