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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 

 

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 

VP2-4.1.1.3.-16 

A pályázat benyújtása a 2016. május 2. napjától 2018. május 2. napjáig lehetséges.1 

 

A felhívás célja: 

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének 

növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, 

tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem 

járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén 

keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos 

energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az 

állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb 

energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek 

létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak 

korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése 

                                                           
1 Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
- 2016. július 2. 
- 2016. október 2. 
- 2017. január 2. 
- 2017. április 2. 
- 2017. július 2. 
- 2017. október 2. 
- 2018. január 2. 
- 2018. május 2. 
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is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak 

megerősítése, fejlesztése.  

Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 1 275 000 

euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel rendelkező 

mezőgazdasági termelők számára biztosítja.  

A támogatott projektek várható száma: 400 db.  

Támogatás intenzitása, mértéke: vissza nem térítendő, egyéni projekt esetén max. 

500.000.000,- Ft, kollektív projekt esetén max. 1 milliárd Ft, nem-középmagyarországi 

régióban max. 50 % 

 A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal 

megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

 A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

Kedvezményezettek:  

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal 

mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12. 

számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. 

évi STÉ adatok az irányadók) 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal 

mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben - 

árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott; 

 a NÉBIH által nyilvántartásba vett - a támogatási kérelemmel érintett projekt 

megvalósítási helyeként szolgáló - állattartó telepet működtetnek 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is 

van lehetőség. 

Pályázati feltételek: 

Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag szarvasmarhaféle (szarvasmarha és bivaly) 

tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható. 

A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:  

o 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása 

kötelező.  

o 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező. 

A kedvezményezettnek az alábbi területeket kell figyelembe venni: 
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 Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások. 

 Energiahatékonyság javítására, illetve megújuló technológia alkalmazására vonatkozó 

projektekkel kapcsolatos elvárások. 

 A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások. 

 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos 

elvárások. 

 Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek. 

 Állatlétszám szintentartására vonatkozó kötelezettségek. 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 

 A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az 

állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása. 

o Építéssel járó állattartási technológia kialakítása. (Az állategészségügyhöz, a 

takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és 

a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák 

beszerzése és fejlesztése. (szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés 

technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, 

telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása, 

takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás 

technológiájának kialakítása). Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, 

kialakítása, bővítése. (istálló-, fejő- és tejház, valamint szociális helyiség építése, 

állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, 

illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény-, illetve takarmány 

tárolását szolgáló építmények kialakítása.)) 

o Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek 

beszerzése. (Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az 

állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű 

kezelésének eszközei és gépei. A szálastakarmány betakarítás és kiosztás, 

továbbá a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. 

Körbálázó, rendsodró, kaszáló és silózó adapter beszerzése. (A munkagépek 

beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 10 

000 000 Ft-ot.)) 

 Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-

hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő 

korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 

technológiák alkalmazása. 

o Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (Épületek, építmények 

hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. Épületek, 

építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. 

Világítási rendszerek korszerűsítése. Beépített technológiai berendezések 

korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák 

kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. 
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o Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. (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, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia 

felhasználása) 

Előleg: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a 

megítélt támogatás 50 %-a. 

Önerő: Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról 

kizárólag a nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása 

során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. 


