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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 

 

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése 

VP5-4.1.1.6-15 

A pályázat benyújtása: szakaszos benyújtás1 

 

A felhívás célja: 

A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel 

kapcsolatos előírásoknak. A felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági 

termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak 

megfelelő trágyatárolóikat. 

Támogatás intenzitása, mértéke: egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív 

beruházás esetén maximum 100 millió Ft. 

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. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 

                                                           
1 Támogatási kérelem benyújtásának időszakai: 

• 2015. december 20 - 2016. január 20. 
• 2016. április 20 - 2016. május 20. 
• 2016. augusztus 21 - 2016. szeptember 21 
• 2016. december 20. – 2017. január 20. 
• 2017. április 20. – 2017. május 20. 
• 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21. 

mailto:business@edc.debrecen.hu
mailto:florika.andras@edc.debrecen.hu
mailto:nagy.bettina@edc.debrecen.hu


 

2 
 

százalékponttal, fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek összesen 20 

százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

Kedvezményezettek: 

Mezőgazdasági termelők, fiatal mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők kollektív 

csoportja, akik megfelelnek a felhívásban meghatározott feltételeknek. 

Pályázati feltételek: 

 A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) rendezett tulajdoni és használati viszonyait a 

támogatást igénylő biztosítja, igazolja legkésőbb a támogatási okirat kibocsátásáig. 

 Kötelező vállalások: Létszámtartási, valamint állatlétszám szinten tartására vonatkozó 

kötelezettségek. 

 Pályázati indikátorok: A kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése 

mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási okiratban. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási okiratban meghatározott 

érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior 

esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint 

köteles visszafizetni. 

 A kedvezményezettnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 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. 

Támogatható tevékenységek: 

 A felhívás keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, 

felhasználását szolgáló beruházások, valamint gépbeszerzés valósítható meg. Kötelező 

elemek: trágyatárolók kialakítása. Kapcsolódó, választható tevékenységek: a trágya 

kezelésére vonatkozó beruházások, a csapadék trágyarendszertől való elvezetése, a 

trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása, a trágyatároláshoz, 

feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése. 

Előleg: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a 

megítélt támogatási összeg 50 %-a  

Bővebb információ: http://www.palyazat.gov.hu/node/56753 


