Pályázat címe

VP3-5.1.1.1-21 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. november 17. napjától 2022.
január 11-ig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Pályázat
benyújtása

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
Első szakasz: 2021. november 17. – 2021. november 30.
Második szakasz: 2021. december 1. – 2021. december 14.
Harmadik szakasz: 2021. december 15. – 2021. december 28.
Negyedik szakasz: 2021. december 29. – 2022. január 11.

Projekt helyszíne

Magyarország teljes területe
A Felhívás célja a tavaszi fagykár elleni védekezés támogatása a tavaszi fagykárból adódó termelési
kockázatok csökkentése, kiküszöbölése érdekében. A Felhívás a magas költséget kitevő
kármegelőző beruházások megvalósításához kíván támogatást nyújtani a termésbiztonság növelése
érdekében.
A támogatás lehetőséget biztosít a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végrehajtására,
amelyek használatával képesek lesznek elhárítani, vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat.

Pályázat célja és
összege

Keretösszeg: 5 milliárd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 100 millió forint.
A támogatás maximális mértéke egyéni és kollektív módon végrehajtott projekt esetén egyaránt
az összes elszámolható költség 80%-a.
Előleg: maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50%-a.
Támogatott projektek várható száma: 150-200 db
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:
a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 9. számú szakmai
mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az
irányadók).

Kedvezményezette
k

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel
még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni
kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem
benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt
megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a
CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származott.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel
még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását
megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes
lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább
50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik
teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
2. Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van
lehetőség.
Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával
működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.
Jelen Felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.
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Legfontosabb
kizáró feltételek

Az ÁUF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon
támogatást igénylő részére, aki, vagy amely:
1. olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott
célokkal nincs összhangban;
2. a jelen - VP3-5.1.1.1.-21 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:


Támogatható
tevékenységek

Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és
telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések,
autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések),
továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek (füstölő, ködképző berendezések,
légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
-

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) A Felhívás 5.5. b) pontjában felsorolt általános költségek.
b) A projekt keretében beszerzésre kerülő tavaszi fagykár megelőzését szolgáló
eszközhöz, berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök
beszerzése: kamerarendszer, tároló konténer beszerzése - a Felhívás 5.7 pontjának
figyelembevételével.
c) Legalább levegő hőmérséklet és páratartalom mérésére alkalmas meteorológiai
adatgyűjtő állomás kialakítása.
Nem támogatható
tevékenységek

- jégeső-elhárító – például rakéta alapú vagy talajgenerátoros – rendszer, illetve a VP3-5.1.1.2- 16
kódszámú felhívás keretei között támogatott rendszer kialakítása, fejlesztése,
- aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek hatásainak csökkentésére
szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás,
- fagyvédelmi gyertya beszerzése.

Megvalósítás

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

Fenntartás

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel Az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013.
december 17-ei 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

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

Amennyiben szeretne részt venni jelen pályázati kiíráson, forduljon hozzánk bizalommal!
Szakértő kollégáink állnak szíves rendelkezésére a támogatási kérelem szakszerű
elkészítésében!
Kapcsolat
Tel.:

Vulcz László Ügyvezető

Bali László - Tanácsadó

Aradiné Bobál Beatrix Tanácsadó

30/466-0702

70/390-2110

70/502-4022

E-mail: vulcz.laszlo@otphp.hu bali.laszlo@otphp.hu
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bobal.beatrix@otphp.hu

