PÁLYÁZAT
KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE – ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGÉVEL

VP-2-4.1.3.2.-16
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA:
A felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték
termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok
elterjesztésének támogatása révén. Kiterjed továbbá a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás
hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében.
PÁLYÁZHATNAK:
Mezőgazdasági termelők az alábbi feltételekkel:
o Igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből
származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;
o Tevékenysége az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. melléklete (Annex I.) szerinti
mezőgazdasági termék feldolgozására irányul (kivéve takarmánygyártás, szőlőbor
termelése);
o Igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan
nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági
termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származott.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
Termelői csoport, termelői szervezet az alábbi feltétellel:
o minden egyes tagja külön-külön megfelel a fent meghatározott mezőgazdasági termelők
jogosultsági feltételéknek.

FONTOSABB FELTÉTELEK:
Támogatási intenzitás:
A megvalósítás helyszínétől függően legfeljebb:
o a Közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség maximum 40%-a;
o a Közép-magyarországi régión kívül (Konvergencia régiók) az összes elszámolható költség
maximum 50%-a,
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fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás
jár,
o a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitásra jogosultak.
A támogatás összege:
o egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft;
o kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.
Beadási határidő: a pályázatok benyújtására 2016. március 09. naptól 2018. március 08. napjáig van
lehetőség.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
o 2016. április 30., 2016. július 31., 2016. október 31., 2017. január 31., 2017. április 30., 2017.
július 31., 2017. október 31., 2018. március 08.
Előleg: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt
támogatás 50 %-a.
Egy pályázó többször is pályázhat, de megvalósítási helyenként egy pályázat nyújtható be.
o

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:
1. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények
felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható
táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb
támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.
a felhívás 1. mellékletének I. és II. táblázatában meghatározott követelményszintű hagyományos,
korszerű vagy versenyképes új ültetvény telepítéséhez, és az ültetvényhez tartozó kerítés
kiépítéséhez;
meglévő, a telepítéstől számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél nem öregebb
ültetvénynek, a felhívás 1. mellékletének I. és II. táblázatában meghatározott követelményeknek való
megfelelés érdekében:
o területének növeléséhez, amennyiben a beruházással a támogatást igénylő művelésében
levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1 ha legkisebb támogatható ültetvényméretet;
o támrendszerének kialakításához, átalakításához;
meglévő, a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél öregebb
ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere):
o ha a cserélt ültetvény életkora meghaladja a termőrefordulástól számított, a pályázat
benyújtásának időpontjáig a 20 évet, abban az esetben a felhívás 1. vagy 3. mellékletben
megjelölt, ültetvénykivágásra elszámolható maximum költség elszámolható.
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Támogatás a következő fajok telepítéséhez adható: áfonya, alma, birs, bodza, csemegeszőlő, cseresznye,
dió, gesztenye, kajszi, körte, köszméte(törzses és bokor), mandula, málna, meggy, mogyoró, őszibarack,
piros ribiszke (törzses oltvány), piros ribiszke, spárga, szamóca, szilva, tüske nélküli szeder
2. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a
telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített
öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható
vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes
nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is
lehetséges legyen.
geotextíliák elhelyezése,
tározók kialakítása,
tározó terek vízzáró szigetelése,
tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz
útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék
összegyűjthető a kialakított tározóba.
3. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb,
vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővízszolgáltató művek létrehozása.
vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
vízkivételi művek kialakítása,
új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
o szivattyúk,
o szűrők,
o csővezetékek,
o szerelvények,
o távvezérlő rendszerek,
o meteorológiai állomás,
o talajszondák
vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT
fejlesztések vásárlása,
tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
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4. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb,
vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó
műtárgyainak kiépítése.
vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
új rendszer kiépítése, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények
telepítése,
vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT
fejlesztések vásárlása,
tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
A IV. támogatási pont keretében kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki,
kivéve a szamóca és a spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel
alakítható ki.
5. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb,
vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása,
öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.
meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi
energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél-és napenergia
felhasználása).

AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÉS AZOK ARÁNYÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK:
A fenti tevékenységek költségei számolhatóak el az alábbi kiegészítéssel:
ültetvénytelepítés, felújítás esetén a projekt keretében a tevékenységenként elszámolható összes
kiadás mértéke a felhívás 2. mellékletében meghatározott maximálisan elszámolható kiadás alapján
számított összeghatárig fogadható el.
a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági
eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek;
a következő immateriális projektek: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes
szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások
megszerzése.
ültetvénytelepítéshez, felújításhoz szükséges ingatlan vásárlása
a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: kerítés, kialakítása.
saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet a felhívás 3. melléklete szerinti munkanemekre az ott
meghatározott maximum költségig vehető figyelembe.
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Költségkorlátok:
Költségtípus

Általános költségek és immateriális javak költségei:
o közbeszerzési eljárások lefolytatása
o tájékoztatás, nyilvánosság
o műszaki ellenőri szolgáltatás
o könyvvizsgálat
o projektmenedzsment
Ingatlan vásárlás
Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés
o Ebből: terület előkészítés (régészeti feltárás,
lőszermentesítés, földmunkák stb.)

Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)
5%
1%
0,5%
1%
0,5%
2,5%
2%
15 %
2%

A PROJEKT MEGKEZDÉSE
A projekt a pályázat benyújtását követő napon megkezdhető. Ültetvény felújítás, vízi létesítményekhez
kapcsolódó építmények fejlesztése, rekonstrukciója esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni
szemlét követően kezdhető meg a beruházás.

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap
áll rendelkezésre.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatásban részesülő gyümölcsfajokból létrehozott ültetvények
telepítése esetében az ültetvényt a felhívás 1. mellékletének C „Kötelező termesztésben tartás termőre
fordulástól (év)” oszlopában meghatározott ideig művelésben tartja, és a projekt megfelel a 1303/2013/EU
Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

BIZTOSÍTÉK
A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű
biztosítékot nyújtani.
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KÖZBESZERZÉS
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló
közbeszerzési kötelezettségre.

A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LISTÁJA:
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletek csatolása szükséges:
1. STÉ módszertan alapján a támogatást igénylő - vagy termelői csoport, termelői szervezet vagy
konzorcium esetén annak tagja - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró
üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok (kivéve: TERA kérelem, TIR, ENAR-ban foglalt
adatok.
2. Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő, vagy termelői csoport, termelői szervezet vagy
konzorcium esetén annak tagja teljes lezárt - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt - üzleti
évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:
o gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás,
o egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás,
o őstermelő esetén teljes lezárt gazdálkodási évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás,
valamint adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap,
vagy:
o amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem
mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és
ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását
megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt
megelőző teljes lezárt - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt - üzleti évre vonatkozó
üzleti beszámoló, vagy egyéb számviteli nyilvántartás.
3. Fiatal mezőgazdasági termelő esetében annak igazolására, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben kezdte meg (amennyiben arról az MVH
nyilvántartási rendszeréből nem szűrhető le):
o a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal Földművelésügyi Igazgatósága által kiállított
igazolás, amely tartalmazza az első őstermelői igazolvány kiállításának idejét;
o a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) alapján
meghatározott mezőgazdasági termelő tevékenység első bejelentését igazoló adóhatósági
igazolás.
4. Fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű
végzettséget igazoló okirat szkennelt változata (a végzettséget a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1.
és 2. számú melléklete tartalmazza).
5. A felhívás 4.4.3. pontjában szereplő tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások,
nyilatkozatok, dokumentumok.
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6. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy szükséges
legalább a jogerős elvi vízjogi engedély, valamint a meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős
üzemeltetési engedélyben meghatározott azonos paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció
esetében a joerős üzemeltetési vízjogi engedély.
Amennyiben a beruházás vízjogi szempontból nem engedélyköteles úgy a támogatási kérelem
benyújtásának feltétele az eljáró hatóság nyilatkozata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény szerint, arról, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás
keretében benyújtott műszaki tervdokumentáció megléte, amely tartalmazza a Felhívás 19 számú
szakmai mellékletében előírt minimális tartalmat.
7. Jogerős telepítési engedély; vagy NÉBIH igazolás az engedélyeztetési eljárás megindításáról és az
ökológiai alkalmasságot igazoló dokumentum azaz a gyümölcskataszteri igazolás. (spárgaültetvény
telepítésekor nem szükséges)
8. Ha az ültetvénykivágás közigazgatási eljárás keretében történt az ültetvénykivágásra vonatkozó
határozat másolata.
9. A támogatási kérelemben feltüntetett táblák határvonalait ábrázoló, a Mezőgazdasági Parcella
Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI.3) FM rendelet szerinti egyedi rajzzal ellátott az ügyfél
regisztrációs számát tartalmazó blokktérkép.
10. Telepítési terv.
11. Faiskola, vagy szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalmazóval kötött előszerződés nyilatkozata,
hogy a pályázat nyertessége esetén a kérelemben megjelölt kategóriájú szaporítóanyagról a
tervezett telepítési időben rendelkezésre állásáról gyümölcsfaj, - fajta és alany szerinti bontásban,
valamint nyilatkozatát arról, hogy kíván indulni a pályázó által indított közbeszerzési eljárásban
amennyiben ez szükséges.
12. A Felhívás 3.4.2. pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások.
13. Konzorcium esetén csatolandó a felhívás 8. mellékletét képező „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum kitöltött példánya.
14. Ültetvénycsere vagy meglévő, a telepítéstől számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12
évesnél nem öregebb ültetvény esetén a felhívás 13. melléklete szerinti igazolás.
15. Energiaellátást biztosító projekt esetén a vonatkozó technológiai terv – amelynek része az összesített
energetikai jellemző 10%-os javulását igazoló számítás - és a terv készítőjének végzettségét igazoló
okirat másolata
16. Spárga telepítése esetében a szakmaközi szervezet igazolása arról, hogy termőhely arra alkalmas
spárga termesztésére
17. Az üzleti terv értékeléséhez szükséges – az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott –
dokumentumok
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