KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE, KERTÉSZETI GÉPBESZERZÉS TÁMOGATÁSA
TERVEZET
Pályázat azonosítója:

VP2-4.1.3.5-16

A pályázat célja:

A támogatás elsődleges célja a jó minőségű kertészeti termékek iránt mutatkozó
fokozódó
kereslet
kielégítéséhez,
valamint
a
kertészeti
ágazat
versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök
beszerzése vagy minőségi cseréje.

Területi korlátozás:

nem releváns.

Pályázók köre:

mezőgazdasági termelők min. 6000 EURÓ STÉ üzemmérettel. Kollektív projekt
keretében (min. 5 tag): termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági
termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet.
Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:
a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez,
traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,
b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek
beszerzése,
c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor
beszerzése.
Csak új, 2014-ben vagy utána gyártott gép beszerzése fogadható el (max. 5 millió
Ft).

Támogatható
tevékenységek:

Az előzőekhez kapcsolódóan (önállóan nem támogatható tevékenységek):
- általános költségek (max. 5%): mérnöki díjak, hatósági eljárási díjak,
közbeszerzéshez (1%), könyvvizsgálat (0,5%), tanácsadói, projektmenedzsment
(1%), projekt-előkészítési, tájékoztatás és nyilvánosság (0,5%).
- immateriális beszerzések: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó
számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői
jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
Nem támogatható az alábbiak beszerzése!
- mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez
szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
- öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók,
szivattyúk) beszerzése,
- göngyöleg beszerzése,
- természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges
csapadék) megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,
- post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó,
tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése,
- talajművelő géptípusok közül az alábbiak beszerzése: sorközművelő kultivátorok,
egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás
talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek.
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre.
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Rendelkezésre álló forrás:

18,08 milliárd Ft

Támogatható pályázatok:

1500 db

Támogatás összege:

max. 10 millió Ft; konzorcium esetében: max. 20 millió Ft.

Támogatási intenzitás:

50% (kivéve Közép-Magyarországi régiót, itt 40%). Kollektív pályázat esetén +10%,
fiatal mezőgazdasági termelő esetén +10%.

Előleg:

támogatás 50%-a.

Benyújtás ideje:

2016. december 19-től 2018. december 18-ig folyamatosan (első értékelési
határidő: 2017. január 19.).

A kiírás elérhető:

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-16-kertszet-korszerstse-kertszetigpbeszerzs-tmogatsa
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