Pályázat címe és
kódszáma

VP3-4.2.1-4.2.2-21 - Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése – FELFÜGGESZTVE 2021. november
13-tól
A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat
be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022.
február 8. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:

Pályázat benyújtása

Első szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
Második szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
Harmadik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 29. – 2021. október 12.
Ötödik szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 12.
Hatodik szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.
Hetedik szakasz: 2022. január 26. - 2022. február 8.

Projekt helyszíne

A projektek megvalósítási területe Magyarország
A Felhívás célja fentieknek megfelelően, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra
jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex
beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. A
Felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó
komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására. A felhívás célja az ágazati szereplők
versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft.
A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok

figyelembe vételével):

- a 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.

Pályázat célja és
összege

Előleg: megítélt támogatás max. 50%-a
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Keretösszeg:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd forint
az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:
A Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe
vehető keretösszeg 160 milliárd Ft:

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon
integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 130 milliárd Ft.

6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a
munkahelyteremtéshez – 15 milliárd Ft.

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi
energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 15 milliárd Ft.
A Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40
milliárd Ft:

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon
integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 35 milliárd Ft.

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi
energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 5 milliárd Ft.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11
besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást
igénylők.
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be: Magyarországon székhellyel rendelkező,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
vállalkozás, amennyiben:
a. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése
A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:
Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amennyiben:
Kedvezményezettek

a. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308
árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308
árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
c. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik
Mindkét célterület kapcsán egységesen:





A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében nincs lehetőség.
ŐCSG esetében további kötelezettség, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem – vagy előleg
igénylése esetén az arra vonatkozó kérelem – benyújtásakor mellékelni kell, a projekt
megvalósítására vonatkozó, Őstermelők Családi Gazdasága tagjainak együttműködési
megállapodását.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak
akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján –előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot
csatolta.

Az ÁUF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás:
Legfontosabb
kizáró feltételek

a) azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek
tartalma jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely a jelen – a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú - Felhívás
keretében már részesült támogatásban az adott célterület tekintetében;
c) a 2. célterület esetében adott gép, technológiai berendezés stb. vonatkozásában azon támogatást
igénylő részére, aki vagy amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek,
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technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet
alapján támogatásban részesült;
d) a VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívás keretében már
támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik;
e) a VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívás keretében
támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme
benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító
tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó,
élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak.
(Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), és TEÁOR 109 (takarmánygyártás) alá tartozó
tevékenységek.)
A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést
célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló
tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek
kialakítása.

Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló
tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy
csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N
járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített
felső korlát figyelembe vételével.

A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek,
építmények építése, kialakítása, bővítése.

A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai
hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, vízés
szennyvízkezelési fejlesztések)
Támogatható
tevékenységek

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-,
pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó
új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez
kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy
csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N
járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített
felső korlát figyelembe vételével.

A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények
építése, kialakítása, bővítése.

A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai
hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok
bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia
felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen
1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:
Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: meglévő, termeléshez és/vagy
élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez
kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő
felújítása és korszerűsítése.

Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés
korszerűsítése, létesítése stb.);
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Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje
korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos
korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri
világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben
alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást
eredményeznek stb.);
Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti
fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések
beszerzése.).

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a
termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló
tevékenységhez kapcsolódó építmények 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 telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának
kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de
a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem
haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.
A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az élelmiszeripari- és/vagy
borászati tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre
kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló
beruházási elemek is lehetnek.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható
tevékenységgel együttesen támogathatóak:
a) általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;
b) immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és
védjegyek vagy eljárások megszerzése).
2. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) pontjában
(„Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó
beruházások támogatása”) foglalt önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan
támogathatóak:
a) Telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);
b) Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a
termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs
rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
c) ingatlan vásárlása, a felhívás 5.7. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével
Különösen nem támogatható:

Nem támogatható
tevékenységek








a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
mezőgazdasági erőgépek és személygépjárművek, pickupok beszerzése;
a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg
beszerzése;
folyékony bioüzemanyag előállítása.
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Megvalósítás

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24
hónap áll rendelkezésre.

Megkezdés

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes
elutasítását vonja maga után. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási
kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt
támogatás elnyerését.
Felújítás, vagy bővítés a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg.
Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás/bővítés az érintett – előzetes helyszíni
szemle nélkül megkezdett – projektelem elutasítását vonja maga után.

Önerő

A támogatást igénylőnek 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 állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a
projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös
vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem
közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A támogatási kérelem
benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre állásáról.
Amennyiben szeretne részt venni jelen pályázati kiíráson, forduljon hozzánk bizalommal! Szakértő
kollégáink állnak szíves rendelkezésére a támogatási kérelem szakszerű elkészítésében!
Vulcz László - Ügyvezető

Bali László - Tanácsadó

Aradiné Bobál Beatrix Tanácsadó

Tel.:

30/466-0702

70/390-2110

70/502-4022

E-mail:

vulcz.laszlo@otphp.hu

bali.laszlo@otphp.hu

bobal.beatrix@otphp.hu

Kapcsolat
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