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A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
VP2-4.1.4-16
A pályázatok benyújtására 2016. július 6. napjától 2018. július 6. napjáig van
lehetőség.
A felhívás célja:
A Felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható
gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló
termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti
víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk
megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 milliárd Ft. Jelen Felhívás
forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000 db.
Támogatás intenzitása, mértéke: vissza nem térítendő, egyéni projekt esetén maximum 500
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1milliárd Ft.
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A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló
fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi
régióban megvalósuló fejlesztés esetén 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 az alábbi esetekben jogosult a támogatásra:




Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000
euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban: STÉ) üzemmérettel rendelkező
mezőgazdasági termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
alapján partner, ill. kapcsolódó vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági
üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni.
A konzorcium, ill. az 5.3.4. b) pont szerinti termelői csoport, ill. termelői értékesítő
szervezet esetében a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben akár csak
egyetlen tag STÉ-je a 1.2 pontban meghatározott értéknél magasabb, a konzorcium, a
termelői csoport, ill. a termelői értékesítő szervezet STÉ-je meghatározása
szempontjából ennek a tagnak az STÉ-jét kell figyelembe venni1.

Pályázati feltételek:


A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:
a) 50 millió Ft teljes projektösszeg2, ill. az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása
kötelező.
b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.
A későbbiekben meghirdetésre kerülő, Vidékfejlesztési Program fiatal mezőgazdasági
termelők számára nyújtott induló támogatás (VP2-6.1.1-16) alintézkedése szerint kiírt
pályázati felhívásban támogatott fiatal mezőgazdasági termelő rendelkezhetnek úgy,
hogy a VP2-6.1.1-16 alintézkedés szerinti pályázati felhíváshoz benyújtott üzleti terv
releváns részei figyelembe vehetők a jelen pályázati felhívás értékelése során.



A kedvezményezett köteles a támogatott projekt vonatkozásában, a külön IH
közleményben
meghatározott
adatok
vonatkozásában
adatszolgáltatási
kötelezettségét teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség bázisadata:

1

Amennyiben az értékelés során figyelembe vett kapcsolódó vállalkozás külföldi cég, annak gazdálkodási adatait
a magyar számviteli szabályozás alapján közelítő megfeleltetéssel kell meghatározni, melyet Magyarországon
bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával szükséges alátámasztani, mely tartalmazza, hogy a gazdálkodási adatok
ilyen számítási módszerrel kerültek kiszámításra és az hogyan felel meg a hazai szabályozásnak.
2

Projektösszeg: az igényelt támogatás alapjául szolgáló elszámolható kiadások összege.
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a) A kedvezményezett teljes lezárt - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évéből származó adatok;
b)
A
támogatási
kérelem
mellékleteként
benyújtott
építési-műszaki
tervdokumentációban vagy vonatkozó technológiai tervben szereplő adatok.




A projektnek meg kell felelnie a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben, illetve az 1305/2013/EU
rendeletben foglaltaknak.
A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című
dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek


Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek
támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül
víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása
révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges
legyen:
a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett
belvíz visszatartására, tárolására,
b) geotextíliák elhelyezése,
c) tározó terek vízzáró szigetelése,
d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz
útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
e) partvédő művek, földművek kialakítása.



Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás
szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének
csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
b) szűrőmező kialakítása,
c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.



Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
a) meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
c) szükséges átemelők,
d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.
Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása,
valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése,
rekonstrukciója:
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
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b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és
energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
 új öntözőgépek telepítése,
 új csővezetékek,
 jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
 automatizált öntözőtelepek kialakítása,
 az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás
beszerzése,
 talajszondák telepítése,
 szivattyútelepek felújítása,
c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó
számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
e) földmedrű csatornák burkolása.


Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek
létrehozása:
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és
szerelvények telepítése,
 öntözőgépek,
 szivattyúk,
 szűrők,
 csővezetékek,
 szerelvények,
 távvezérlő rendszerek,
 meteorológiai állomás,
 talajszondák,
d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó
számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.



Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása:
a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje,
energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi
energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia
felhasználása).

Önállóan nem támogatható tevékenységek
A jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
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Az összes, önállóan támogatható tevékenység esetében:


hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése.

A Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása szerinti
tevékenység esetén:


az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzése.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
50 %-a.
Az előlegre vonatkozó további információk az ÁÚF. 8.2. pontjában találhatóak.
Önerő: Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást
igénylőnek nyilatkozattal, majd legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor kell
igazolnia.
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