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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 

 

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 

VP3-4.2.2-16 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 

11. napjáig van lehetőség. 

 

A felhívás célja: 

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá 

a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű 

borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, 

meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési 

beruházásokhoz. 

A támogatott projektek várható száma: 500 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke: a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 

200 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en 

belül) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a 

továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a. 

Támogatást igénylők köre: 

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 
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a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 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; 

b) . a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 

árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; 

c) a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 

árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására 

irányul. 

2. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult 

támogatásra: 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok 

árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának 

mezőgazdasági tevékenységből1 kell származnia. 

3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben 

jogosult a támogatásra, amennyiben:  

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel 

rendelkezik;  

b) a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 

árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;  

c) a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 

árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására 

irányul.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében, 

illetve konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, az Európai 

Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági terméknek (a 

továbbiakban: Annex I. termék) minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati 

termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az 

alábbi célterületi bontásban: 

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési 

beruházások.  

Támogatható tevékenységek:  

1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, 

pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új 

eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy 

meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.  

                                                           
1 A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának 

kiszámítását a felhívás 7. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni. 
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2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli 

anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy 

csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.  

3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.  

B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot 

célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést 

egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő 

technológiák.  

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. 

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek. 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

Előleg: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.  

Az előlegre vonatkozó további információk az ÁÚF. 8.2. pontjában találhatóak. 

Önerő: 

Ha a kedvezményezett természetes személy, vagy mikro-, kis- és középvállalkozás, az önerő 

rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy a projekt 

megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.  

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból 

(pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe 

vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.  

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 

nyilatkozattal, majd legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előleg 

igénylést is) – a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás kivételével - az ÁÚF-

ben meghatározott módon és formában kell igazolnia.  

Az egyszeri elszámolók - természetes személy, vagy mikro-, kis- és középvállalkozás 

kivételével - nem kötelesek az ÁÚF-ben meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását 

igazolni, nekik az egyetlen – záró – kifizetési igénylés keretében az önerő tényleges kifizetését 

igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk. 


