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

Nagy Bettina

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő
florika.andras@edc.debrecen.hu
+36 20 396 6538

Vállalkozásfejlesztési munkatárs
nagy.bettina@edc.debrecen.hu
+36 20 231 2772

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának
lehetőségével
VP-2-4.1.3.2.-16
A pályázat benyújtása a 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig
lehetséges.1
A felhívás célja:
Jelen 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.
A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése
útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a
foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti
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Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. április 30.
- 2016. július 31.
- 2016. október 31.
- 2017. január 31.
- 2017. április 30.
- 2017. július 31.
- 2017. október 31.
- 2018. március 8.
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gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott
környezetterhelés csökkentése érdekében.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db.
Támogatás intenzitása, mértéke: vissza nem térítendő, egyéni projekt esetén max.
75.000.000,- Ft, kollektív projekt esetén max. 150.000.000,- Ft.





A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes
elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes
elszámolható költség 50%-a.
Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitás jár.
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitásra jogosultak.

Kedvezményezettek:
Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben




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 (az
üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt
2010. évi STÉ adatok az irányadók)
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 konzorciumi10 formában is van
lehetőség. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra.
Pályázati feltételek:



Nem támogatható az a pályázó, aki, vagy amely a jelen - VP-2-4.1.3.2.-16 kódszámú
- felhívás keretében már részesült támogatásban.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő
ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
 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
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belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása
révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél
nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer
vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
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.
I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem
öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények ergiatakarékos öntözési technológiák
beszerzésének
támogatása,
öntözőberendezések
energiafelhasználás
hatékonyságának javítása.

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.
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