PÁLYÁZAT
KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE – GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE.
VP2-4.1.3.3-16
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA:
A jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése fejlesztése, hozzáadott érték
termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési
módok elterjesztésének támogatása révén. A gyógy- fűszernövény termesztés az agrárgazdaságban jelentős
szerepet tölt be, emellett hozzájárul a vidéki térségekben a foglalkoztatás fenntartásához és növeléséhez. Az
ágazat által előállított természetes, gyógyászati alapanyagokra egyre növekvő igény mutatkozik, elsősorban a
magasabb feldolgozottsági fokú késztermékek bel- és külpiaci értékesítése jelent az ágazat számára jó
lehetőséget.

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.
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FONTOSABB FELTÉTELEK:
Támogatási intenzitás:
A megvalósítás helyszínétől függően:
Támogatási terület

egyéni projekt

Támogatást igénylő
kollektív projekt

Közép-Magyarországi régió

40 %

+ 10 %pont

fiatal gazda
+ 10 %pont

Nyugat-Dunántúli régió

50 %

+ 10 %pont

+ 10 %pont

Közép-Dunántúli régió

50 %

+ 10 %pont

+ 10 %pont

Dél-Dunántúli régió

50 %

+ 10 %pont

+ 10 %pont

Észak-Magyarországi régió

50 %

+ 10 %pont

+ 10 %pont

Észak-Alföldi régió

50 %

+ 10 %pont

+ 10 %pont

Dél-Alföldi régió

50 %

+ 10 %pont

+ 10 %pont

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
A támogatás összege:
o egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft;
o kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.
Beadási határidő: a pályázatok benyújtására 2016. március 3. naptól 2018. március 2. napjáig van
lehetőség.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
o 2016. április 11., 2016. július 31., 2016. október 31., 2017. január 31., 2017. április 30., 2017.
július 31., 2017. október 31., 2017.március 2.
Előleg: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt
támogatás 50 %-a.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:
Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése,
valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.
a) Új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése;
b) Új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése;
c) Meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat
benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése
amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból
eléri a legkisebb támogatható ültetvényméretet;
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d) Meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat
benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy
fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);
e) Szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása;
f) Gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása;
g) Kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik.
AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÉS AZOK ARÁNYÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK:
1. Ültetvénytelepítés esetében elszámolható kiadás:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Terület-előkészítés;
A tápanyagfeltöltés;
A szaporítóanyag-beszerzés;
A telepítés;
A tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat;
A kerítés kialakítása;
Támrendszer kialakítása;
Gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása.

2. Cserje típusú növény telepítése esetén költségek az ültetvénytelepítéshez felsorolt (területelőkészítés, tápanyagfeltöltés, szaporítóanyag-beszerzés és telepítés) tételekhez a meghatározott
összeghatárig számolhatóak el;
3. Cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy
megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növelése esetében az alábbi
tevékenységekhez kapcsolódhat elszámolható kiadás:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ültetvény felszámolása, kivágása;
Terület-előkészítés;
A tápanyagfeltöltés;
A pótláshoz, fajtaváltáshoz szükséges szaporítóanyag-beszerzés;
A telepítés;
A tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat;
Kerítés kialakítása;
Támrendszer kialakítása;
Gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása.

4. Cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy
megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növeléséhez kapcsolódó költségek;
5. Az ültetvénytelepítéshez és cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének
korszerűsítése vagy megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növeléséhez
kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek;
6. A következő immateriális projektek: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint
szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
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7. Az ültetvénytelepítéshez kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása;
8. A mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: kerítés, kialakítása.
9. Saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet a 14. melléklet szerinti munkanemekre az ott meghatározott
maximum költségig vehető figyelembe:
o

Ültetvénycsere esetén akkor számolható el a 14. mellékletben ültetvény felszámolására, kivágására
meghatározott költség, amennyiben a meglévő ültetvény a támogatási kérelem benyújtása után
került felszámolásra, kivágásra, de legkésőbb az e támogatási kérelemmel érintett projekt
befejezéséig felszámolásra, kivágásra kerül;

o

A kivágásra, felszámolásra kerülő cserjés típusú ültetvénynek a támogatást igénylő tulajdonában,
használatában kell lennie, vagy ha más személy tulajdonában van az ültetvény, ebben az esetben az
ültetvény tulajdonosának nyilatkoznia kell arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a tulajdonában lévő
ingatlant a kérelmező az e pályázati felhívásban szabályozott cserjés típusú ültetvény telepítési
támogatásához szükséges kivágási kötelezettség teljesítéséhez veszi igénybe.

14. számú melléklet:
Cserje típusú növények esetében a saját kivitelezésben elvégezhető munkaműveletek, és azokhoz
kapcsolódó maximálisan elszámolható egységköltségek:
Elszámolható költség maximum

Mértékegység

Ültetvény felszámolása, kivágása

100 000 Ft

ha

Talajelőkészítés

150 000 Ft

ha

Tápanyagutánpótlás

150 000 Ft

ha

500 Ft

méter

Ültetés, cserje típusú

200 000 Ft

ha

Támrendszer építés

650 Ft

méter

Munkaművelet

Kerítésépítés
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Nem cserjés és félcserje típusú növények esetében a saját kivitelezésben elvégezhető munkaműveletek, és
azokhoz kapcsolódó maximálisan elszámolható egységköltségek:
Elszámolható költség maximum

Munkaművelet
Talajelőkészítés

Mértékegység
ha

100 000 Ft

Tápanyagutánpótlás
Kerítésépítés
Ültetés, palántázás nem cserje és
félcserje típusú

150 000 Ft

ha

500 Ft

méter

100 000 Ft

ha

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. Felújítás, vagy bővítés 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 támogatással beszerzett, létrehozott javakat a projekt pénzügyi
befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
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BIZTOSÍTÉK
A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű
biztosítékot nyújtani.

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). Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 Ft/euró árfolyammal számolt 2010.
évi STÉ adatok az irányadók;
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:
Gazdasági társaság esetén független könyvvizsgáló által kiállított igazolás;
Egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói által kiállított igazolás;
Őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az az adóbevallásra nem
kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap
vagy
o Vagy 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
o
o

A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal Földművelésügyi Igazgatósága által kiállított
igazolást, 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
igazolást.
4. A fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű
végzettséget igazoló okirat szkennelt változatát;
o
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5. A Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;
6. Jogerős telepítési engedélyt, vagy a NÉBIH igazolását az engedélyeztetési eljárás megindításáról és az
ökológiai alkalmasságot igazoló dokumentumot, azaz a gyümölcskateszteri igazolást;
7. 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 blokktérképet;
8. Telepítési tervet;
9. Faiskola, vagy szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalmazóval kötött előszerződést nyilatkozata,
hogy a pályázat nyertessége esetén a kérelemben megjelölt kategóriájú szaporítóanyagról a
tervezett telepítési időben rendelkezésre állásáról, valamint nyilatkozatát arról, hogy kíván indulni a
pályázó által indított közbeszerzési eljárásban amennyiben ez szükséges;
10. Az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolásokat;
11. Kollektív projekt esetén: „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem
benyújtására” c. dokumentum kitöltött példánya;
12. Amennyiben az eltelepítendő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény nem szerepel a 2.
mellékletben, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács szakmai ajánlását;
13. Kötelező termesztésben tartási időt meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvények felújítása,
korszerűsítése, fajtaváltása, területének növelése esetén az ültetvény telepítésének idejének
igazolása;
14. Az üzleti terv értékeléséhez szükséges – az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott –
dokumentumok.

7

