Aktuálisan pályázható támogatások
Augusztus 5-től pályázható mezőgazdasági termelők, valamint termelői szervezetek és
termelői csoportok számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják telephelyük fejlesztését
új terménytároló,- szárító,- vagy tisztító építése vagy meglévők korszerűsítése révén, akár 300
millió forintos támogatás bevonásával.
(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):
Mezőgazdasági támogatás terménytároló, - szárító és -tisztító építésére
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2016.06.09) 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.

Mezőgazdasági támogatás terménytároló, - szárító és
-tisztító építésére
Fejlesztené gazdaságát új terménytároló, -szárító és -tisztító építése,
korszerűsítése révén? Spórolna energiaköltségein meglévő létesítményei
energetikai korszerűsítése vagy megújuló energiaforrások hasznosításának
köszönhetően?
Most akár 300 millió Ft-os vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet a
következő két évre tervezett fejlesztési elképzeléseire!
Augusztus 5-től igényelhető mezőgazdasági termelők, valamint termelői szervezetek és
termelői csoportok számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják telephelyük fejlesztését
új terménytároló, -szárító és -tisztító építése vagy meglévőek korszerűsítése révén (VP24.1.2.-16).
A pályázat keretein belül az alábbi tevékenységekre lehet támogatást igényelni:
 Terményszárító létesítése (maximum 12 t/h teljesítménnyel)
 Terménytároló-kapacitás létesítése (maximum 5000 tonna / 6250 m3 termény
tárolásához)
 Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése (60 t/h névleges kapacitásig)
 Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek
korszerűsítése.
 Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése,
energiatakarékos berendezések beszerzése
 Megújuló energiák hasznosítása
Pest megyén kívül a fejlesztési költségek akár 50%-át, Pest megyében azok 40%-át vissza
nem térítendő EU-s forrásból tudja most finanszírozni! Sőt, fiatal gazdák esetében a
támogatási arány további 10%-kal magasabb.
Már a pályázat beadásakor üzleti terv benyújtása szükséges! Kérjen szakértői segítséget
üzleti terve összeállításhoz és 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. Ebben állunk
rendelkezésére tapasztalt szakértőinkkel!
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)

