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A pályázat célja az üveg és fóliaborítású növényházak építésének és korszerűsítésének 
támogatásban részesítése, a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók és 
zöldség – és burgonyatárolók építése, illetve a már meglévő létesítmények bővítése, 
korszerűsítése. Ezen kívül cél segíteni a betakarítás utáni áruvá alakítást szolgáló 
válogatást és csomagolást szolgáló technológiák alkalmazását a kertészetekben. 

Kik pályázhatnak? 

Mezőgazdasági termelők akik: 

 Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti 
éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben 
alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak 
pályázni) 

 A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 
50%-a mezőgazdasági termelésből származott 

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív 
beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői 
csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő 
szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. 

 A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 
tevékenységből kell, hogy származzon 

 A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel 

Támogatható tevékenységek 

Meglévő épületek energiahatékonysági fejlesztései 

 külső hőszigetelés 

 külső nyílászáró-csere 

 hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése 

 fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése 

 világítási rendszerek korszerűsítése 

 technológiai korszerűsítés (pl.: válogatás, csomagolás) 

 szabályozott légterű tárolók kialakítása 

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése 



 új üvegházak építése 

 új fóliaborítású növényházak építése 

 új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók építése 

 az áruvá készítést szolgáló létesítmények bővítése (pl.: termékmanipuláló, 

osztályozó, csomagoló) 

 meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése 

és bővítése 

 meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók korszerűsítése és 

bővítése 

 telepi infrastruktúra fejlesztése (pl.: kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális 

és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése) 

Meglévő épületekhez kapcsolódó megújuló energiát hasznosító 
technológiák fejlesztései: 

 Geotermikus energia hasznosítása 

 Napkollektor 

 Napelem 

 Hőszivattyú 

 Biomassza 

Eszközbeszerzés 

 Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai 

 Speciális művelőkocsik 

 Szedőkocsik 

 Növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, 

 Palántanevelés és palántakezelés gépei 

 Növényházak működtetését szolgáló gépek 

Zöldség- és burgonyatárolók létesítésével, felújításával, bővítésével kapcsolatos 
projekt abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylőnek legalább 25 000 
euró STÉ üzemmérete kertészeti tevékenységből származik. 

Nem támogatható tevékenységek 

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, 
kiváltképp: 

 működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök 



 tenyészállatok vásárlása 

 saját teljesítés keretében felmerült bármilyen költség 

 

 feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép 

A támogatás mértéke 

 

A támogatás keretösszege: 30 milliárd. 

Igényelhető támogatás: 2 milliárd Ft 
 

Támogatás intenzitás: 40-70% 

Kötelező vállalások: 

 Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat 
foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a 
foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását 
megelőző átlaglétszámhoz képest. 

 Ha új alkalmazottak számának bővítésére tett vállalást, akkor ezt a 
bázislétszámon felül kell teljesíteni. 

Pályázat elbírálásának módja: 

A pályázati kiírás jelenleg még társadalmi egyeztetés alatt áll, így lehetnek 
változtatások, például a beadási határidőben. Előzetes felméréseink szerint a pályázat 
iránti jelentős érdeklődés miatt korai forráskimerülésre kell számítani, ebben az 
esetben pedig a kérvények beadását hamarabb felfüggeszthetik. A beadási lehetősége 
szakaszokra van bontva. 

Beadási határidő: 

2020. októberétől 

 


