Aktuálisan pályázható támogatások
Márciustól a Vidékfejlesztési Program keretein belül több pályázat is kiírásra kerül. Igényelje
Ön is az akár 500 millió forintos vissza nem térítendő EU-s támogatásokat!
(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 üveg- és fóliaházak létesítésére
Mezőgazdasági támogatás gyógynövény termesztésre
Mezőgazdasági támogatás hűtőházak, gombaházak létrehozására
Mezőgazdasági támogatás kis méretű gazdaságok fejlesztésére
Mezőgazdasági támogatás ültetvények telepítésére és korszerűsítésére

Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2016.02.09) 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 üveg- és fóliaházak
létesítésére
Fejlesztené gazdaságát új üvegház vagy fóliaház építése révén? Spórolna
energiaköltségein meglévő üveg- vagy fóliaháza energetikai korszerűsítése vagy
megújuló energiaforrások hasznosításának köszönhetően?
Most akár 500 millió Ft-os vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet a következő
két évre tervezett fejlesztési elképzeléseire!
Március 7-től igényelhető mezőgazdasági termelők, valamint termelői szervezetek és
termelői csoportok számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják telephelyük fejlesztését
új üvegházak, fóliaházak építése vagy meglévőek korszerűsítése révén (VP-2-4.1.3.1.-16
pályázat).
A pályázat keretein belül az alábbi tevékenységekre lehet támogatást igényelni:
 új üvegházak építése
 új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak építése
 új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése
 blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése
 telepi infrastruktúra fejlesztése
 meglévő létesítmények szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési, világítási rendszerek
technológiai korszerűsítése
 megújuló energia hasznosítása (geotermikus energia, napelem, napkollektor,
hőszivattyú, biomassza.
Pest megyében a fejlesztési költségek 40%-át, Pest megyén kívül a fejlesztési költségek
akár 50%-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, a projektfejlesztéstől az utolsó támogatási
forint megérkezéséig szakértői segítségre van szüksége.
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)

Mezőgazdasági támogatás gyógynövény termesztésre
Bővítené vagy korszerűsítené gyógynövényültetvényét, hogy terménye megfeleljen a
piaci igényeknek? Növelje versenyképességét a legkorszerűbb, innovatív és
környezetbarát kertészeti termesztés technológiák megvalósításával!
Akár 50 millió Ft-os vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet a következő két évre
tervezett bővítéseire, fejlesztéseire!
Március 3-tól igényelhető mezőgazdasági termelők, valamint termelői szervezetek és
termelői csoportok számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják gyógy-, aroma- és
fűszernövény ültetvényük korszerűsítését és új ültetvények telepítését (VP2-4.1.3.3-16
pályázat). Az alábbi gyógynövény termelők nyerhetnek támogatást ültetvény telepítésre és
felújítására: homoktövis, medveszőlő, galagonya, boróka, levendula, cserszömörce,
csipkebogyó, galagonya, tilia, kutyabenge, berkenye, kökény, húsos som, madárberkenye,
rozmaring, fekete ribizli.
A pályázat keretein belül az alábbi tevékenységekre lehet támogatást igényelni:
 új cserjés, nem cserjés és félcserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény
telepítése
 meglévő ültetvény terültének növelése
 támrendszer kialakítása, felújítása
 gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása
 kerítés kialakítása, felújítása.
Pest megyében a fejlesztési költségek 40%-át, Pest megyén kívül a fejlesztési költségek akár
50%-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, a projektfejlesztéstől az utolsó támogatási
forint megérkezéséig szakértői segítségre van szüksége.
Kíváncsi milyen konkrét lépésekkel növelheti esélyeit? Nem igazodik el
agrártámogatások új rendszerében? Szüksége van segítségre a felkészüléshez?
Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

az

Mezőgazdasági támogatás hűtőházak, gombaházak
létrehozására
Fejlesztené gazdaságát új hűtőház vagy gombatermesztő létesítmény építése révén?
Spórolna energiaköltségein meglévő hűtőháza energetikai korszerűsítése vagy
megújuló energiaforrások hasznosításának köszönhetően?
Most akár 500 millió Ft-os vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet a következő
két évre tervezett fejlesztési elképzeléseire!
Március 4-től igényelhető mezőgazdasági termelők, valamint termelői szervezetek és
termelői csoportok számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják telephelyük fejlesztését
új hűtőházak, gombaházak építése vagy meglévőek korszerűsítése révén (VP2-4.1.3.4-16
pályázat).
A pályázat keretein belül az alábbi tevékenységekre lehet támogatást igényelni:
 új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
 új gombatermesztő létesítmények és komposztüzem építése
 telepi infrastruktúra fejlesztése
 meglévő létesítmények szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési, világítási
rendszerek korszerűsítése
 megújuló energia hasznosítása (geotermikus energia, napelem, napkollektor,
hőszivattyú, biomassza)
Pest megyében a fejlesztési költségek 40%-át, Pest megyén kívül a fejlesztési költségek
akár 50%-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, a projektfejlesztéstől az utolsó támogatási
forint megérkezéséig szakértői segítségre van szüksége.
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)

Mezőgazdasági támogatás kis méretű gazdaságok
fejlesztésére
Kistermelőként növelné gazdasága méretét? Nagyobb területen szeretne gazdálkodni,
hogy hatékonyabban tudjon termelni? Korszerűsítené gépállományát vagy
modernizálná gazdaságát?
Most 15 000 eurónak megfelelő vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet
kisméretű gazdasága bővítésére!
Március 21-től igényelhető a minimum 3 000, de maximum 6 000 € STÉ üzemmérettel
rendelkező, legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők
számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják üzemméretük bővítéséhez szükséges
költségeiket (VP2-6.3.1-16 pályázat).
Az egyösszegű, átalány jellegű támogatás feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy, legfeljebb
négy éves időszak elteltével a tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000
eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és feldolgozásból származó árbevétele meghaladja
a 6000 eurót. Továbbá a nyertes pályázó vállalja, hogy részt vesz egy térítésmentes képzésen.
Az 5 évre igényelhető 15 000 euro támogatás szabadon felhasználható, csupán a fenti
vállalásokat kell teljesíteni!
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, a projektfejlesztéstől az utolsó támogatási
forint megérkezéséig szakértői segítségre van szüksége.
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)

Mezőgazdasági támogatás ültetvények telepítésére és
korszerűsítésére
Bővítené vagy korszerűsítené gyümölcsültetvényét, hogy terménye megfeleljen a piaci
igényeknek? Csökkentené az öntözésből adódó víz- és energiafelhasználás költségeit?
Növelje versenyképességét a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával!
Akár 75 millió Ft-os vissza nem térítendő EU-s támogatást nyerhet a következő két évre
tervezett bővítéseire, fejlesztéseire!
Március 9-től igényelhető mezőgazdasági termelők, valamint termelői szervezetek és
termelői csoportok számára az a forrás, amelyből finanszírozhatják gyümölcsültetvényük
bővítését és öntözőrendszerük fejlesztését (VP-2-4.1.3.2.-16 pályázat). Az alábbi
gyümölcstermelők nyerhetnek támogatást ültetvény telepítésre és öntözőrendszer kiépítésére:
áfonya, alma, birs, bodza, csemegeszőlő, cseresznye, dió, gesztenye, kajszi, körte, köszméte,
mandula, málna, meggy, mogyoró, őszibarack, piros ribiszke, spárga, szamóca, szilva,
szeder.
A pályázat keretein belül az alábbi tevékenységekre lehet támogatást igényelni:
 új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása,
korszerűsítése
 víztározók kialakítás
 öntözőrendszer kialakítása
 meglévő öntözőrendszer energiahatékonyságának javítása
Pest megyében a fejlesztési költségek 40%-át, Pest megyén kívül a fejlesztési költségek
akár 50%-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, a projektfejlesztéstől az utolsó támogatási
forint megérkezéséig szakértői segítségre van szüksége.
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)

