Aktuálisan pályázható támogatások
2016. december 19-től igényelhető mezőgazdasági termelők, valamint kollektív projekt
formában termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági tagsággal rendelkező
szövetkezet, illetve szociális szövetkezet számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják
kertészeti gépek beszerzését, egyéni projekt esetében max. 10 millió Ft, kollektív projekt
esetén max. 20 millió Ft támogatási összeggel, illetve az a forrás, amelyből finanszírozhatják
az időjárási kockázatok megelőzésére irányuló fejlesztéseket, egyéni projekt esetén
maximum 20 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft támogatási összeggel.
Első körben 2016. december 8-16. között igényelhető erdőgazdálkodók, az erdészeti
szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 1.§ (3) bekezdés c) pontja alapján
nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők, illetve közjogi szervezetek
számára támogatási forrás az erdészeti fafajok genetikai változatosságának fenntartása
érdekében, éves 36-514 EUR/ha összegben in-situ megőrzés esetén, éves 17-43 EUR/tétel
összegben ex-situ megőrzés esetén.
(További információkért kattintson a megfelelő helyre a Ctrl billentyű nyomva tartásával –
visszalépni hasonló módon, a Ctrl billentyűvel és a „Vissza az első oldalra” szövegre kattintva
lehet):




Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés
Időjárási kockázatok elkerülésének támogatása
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2016.11.10.) érvényes adatokat tartalmazza.
Ez a dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Bár az általunk felhasznált
forrásokat megbízhatónak tartjuk, az információk teljességéért és helyességéért nem vállalunk felelősséget. Különösen
számadatok tekintetében fenntartjuk a tévedés lehetőségét.

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés
Aktív mezőgazdasági termelőként versenyképességének javítása érdekében
kertészeti korszerűsítést kíván végrehajtani?
2016. december 19-től igényelhető mezőgazdasági termelők, valamint kollektív projekt
formában termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági tagsággal rendelkező
szövetkezet, illetve szociális szövetkezet számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják
kertészeti gépek beszerzését (VP2-4.1.3.5-16).
A pályázat keretein belül az alábbi építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzésére lehet
támogatást igényelni:


kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez,
traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,



kertészeti tevékenység
beszerzése



kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése



maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése



talajművelő gépek beszerzése.

végzéséhez

szükséges

önjáró

betakarítógépek

A támogatás intenzitása a közép-magyarországi régióban 40%, míg a többi régió esetében
50%. Ez az intenzitás +10 százalékponttal növelhető fiatal mezőgazdasági termelő, illetve
kollektív projektek végrehajtása esetén.
A pályázat elbírálása nem automatikus, kérjen szakértői segítséget a teljes pályázási folyamat
lebonyolításához! A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő ajánlatokkal,
igazolásokkal, akkor hátrányból indulhat másokkal szemben!
Már az elejétől minőségi projektmenedzsmentre van szükség, hogy a projektfejlesztéstől
az utolsó támogatási forint megérkezéséig szakértői segítsége legyen.
Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyeit? Nem igazodik el az
agrártámogatások új rendszerében? Szüksége van segítségre a felkészüléshez?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Időjárási kockázatok elkerülésének támogatása
Aktív mezőgazdasági termelőként technológiai fejlesztéseket tervez az időjárási
kockázatok megelőzése céljából? Szeretné csökkenteni a jégeső, mezőgazdasági eső,
vagy a tavaszi fagy okozta károkat? Az alábbi beruházások támogatása erre adhat
lehetőséget!
2016. december 19-től igényelhető aktív mezőgazdasági termelők, valamint kollektív
projekt formában termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági tagsággal
rendelkező szövetkezet, illetve szociális szövetkezet számára az a forrás, amelyből
finanszírozhatják az időjárási kockázatok megelőzésére irányuló fejlesztéseket (VP3 – 5.1.1.116).
A pályázat keretein belül az alábbi területeken végzett fejlesztésekre lehet támogatást
igényelni:


jégesőkár megelőzését
beszerzése és telepítése



esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése



tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia
beszerzése és telepítése.

szolgáló

eszköz,

berendezés,

technológia

A támogatás intenzitása egyéni projekt esetében 60%, míg kollektív projekt megvalósítása
esetében 80%.
A pályázat elbírálása nem automatikus, kérjen szakértői segítséget a teljes pályázási folyamat
lebonyolításához! A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő ajánlatokkal,
engedélyekkel, akkor hátrányból indulhat másokkal szemben!
Már az elejétől minőségi projektmenedzsmentre van szükség, hogy a projektfejlesztéstől
az utolsó támogatási forint megérkezéséig szakértői segítsége legyen.
Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyeit? Nem igazodik el az
agrártámogatások új rendszerében? Szüksége van segítségre a felkészüléshez?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
Erdőgazdálkodásban érintett szereplőként fontosnak tartja a magyarországi erdészeti
fafajok genetikai változatosságának megőrzését és fenntartását? Ha szeretne
támogatást igényelni a hazai fafajok védelmére, akkor itt a megfelelő pályázat erre!
Első körben 2016. december 8-16. között igényelhető erdőgazdálkodók, az erdészeti
szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 1.§ (3) bekezdés c) pontja alapján
nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők, illetve közjogi szervezetek
számára forrás az erdészeti fafajok genetikai változatosságának fenntartása érdekében (VP415.2.1.1-16).
A pályázat keretein belül az alábbi területeken végzett tevékenységekre lehet támogatást
igényelni:


erdészeti
génrezervátumok
törzsállományok fenntartása



juvenilis formában, genotípus fenntartása; oltvány formában, genotípus
fenntartása; faalakú formában utódnemzedék, származás, család fenntartása;
faalakú formában genotípus fenntartása



vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek
fenntartása; generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek
fenntartása.

fenntartása;

magtermesztésre

kijelölt

A támogatás intenzitása 100%.
A pályázat elbírálása nem automatikus, kérjen szakértői segítséget a teljes pályázási folyamat
lebonyolításához! A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő ajánlatokkal,
engedélyekkel, akkor hátrányból indulhat másokkal szemben!
Már az elejétől minőségi projektmenedzsmentre van szükség, hogy a projektfejlesztéstől
az utolsó támogatási forint megérkezéséig szakértői segítsége legyen.
Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyeit? Nem igazodik el az
agrártámogatások új rendszerében? Szüksége van segítségre a felkészüléshez?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

