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Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
VP2-4.1.2-16
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6.
napjáig van lehetőség.
A felhívás célja:
A művelet célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt
szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának
biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények
hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek
megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
A támogatott projektek várható száma:190 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum
100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes
elszámolható költség 50%-a.
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c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt
támogatási intenzitásra jogosultak.
d) A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitásra jogosultak1.
Kedvezményezettek:
1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
a. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, - fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből
származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
(Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010.
évi STÉ adatok az irányadók);2
b. 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 - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származott.
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében
is van lehetőség.
Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül
továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával
működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.
Pályázati feltételek:


A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:

a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása
kötelező,
b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.


A kedvezményezett köteles adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség bázisadata:
a) A kedvezményezett teljes lezárt - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt - üzleti
évéből származó adatok;
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Amennyiben egy konzorcium minden tagja fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, abban az esetben 10+10
többlet százalékpontra jogosult a konzorcium által végrehajtott projekt.
2 Amennyiben az értékelés során figyelembe vett kapcsolódó vállalkozás külföldi cég, annak gazdálkodási adatait
a magyar számviteli szabályozás alapján közelítő megfeleltetéssel kell meghatározni, amelyet Magyarországon
bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával szükséges alátámasztani, amely tartalmazza, hogy a gazdálkodási
adatok milyen számítási módszerrel kerültek kiszámításra és az hogyan felel meg a hazai szabályozásnak.
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b) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott építési-műszaki tervdokumentációban
vagy vonatkozó technológiai tervben szereplő adatok.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.
 Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os
vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű
szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
 Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges
terménytároló-kapacitás létesítése.
 Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben
az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.
 Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig).
B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók
energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló
technológiák alkalmazása.
1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a telepen
belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő
kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energetikai
hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg:
 Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és
használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek
korszerűsítése.
 Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések,
új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések
beszerzése.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a terményszárítók,
terménytisztítók és terménytárolók energiaigényének fedezése megújuló energia
előállításával:


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)
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési
kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely
villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók
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együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia
hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos
energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves
energiafogyasztását.
Önerő:
Ha a támogatást igénylő természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag
nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során
biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási
összeg 50 %-a.
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