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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a 

feldolgozásban 

VP-3.4.2.1-15. 

A pályázat benyújtása 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig lehetséges. 

 

A felhívás célja: 

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések 

végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, 

továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja 

az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák 

megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket 

kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő 

beruházások. 

Támogatás intenzitása, mértéke: vissza nem térítendő, az elszámolható költség max. 50 % 

(nem közép-magyarországi régióban), egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, 

kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.  

Kedvezményezettek:  

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 
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 az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik 

adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származik; 

 tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul. 

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult 

a támogatásra, amennyiben: 

 utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; 

 tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul; 

 a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi és kollektív 

beruházás1 formájában is van lehetőség. 

Pályázati feltételek: 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, aki 

 olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott 

célokkal nincs összhangban; 

 a jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban. 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem 

minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék2 előállítására vonatkozó – 

tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor 

termelése) alá tartozó tevékenységek - támogathatóak az alábbi célterületi bontásban: 

 A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai 

fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati 

hatékonyságának növelése érdekében. 

 A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- 

hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. 

o Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon 

csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. 

o Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával 

működő technológiák. 

 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. 

 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek. 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

                                                           
1 Legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt 
(konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a 
mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott 
projekt 
2 kivéve halászati termékek 
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Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítés 

o szakmai előkészítés, 

o közbeszerzés 

 Mérnöki feladatok 

o Projektmenedzsment; 

o Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának 

kötelező tevékenységét; 

o Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás; 

o Ingatlan beruházás 

Előleg: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a 

megítélt támogatás 50 %-a. 

Önerő: támogatást igénylőnek – regionális beruházási támogatás esetén –legalább a projekt 

elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 


