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1. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak

Önállóan támogatható tevékenységek:

• 1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése 

• 2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése. 

• 3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 

• 4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése 

•  5.  célterület  –  Egyéb  állattartó  telepek  korszerűsítése  (ló,  szamár,  öszvér,  nyúl-,  méh-,
húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsilla) 

Mind az öt célterület esetében támogatható, 

a.) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított
termék és  a  takarmány  kezelésére,  tárolására  szolgáló  építéssel  járó  technológiák  beszerzése  és
fejlesztése.  (például:  szellőztetés,  hűtés  és  fűtés  technológiájának  kiépítése,  telepi
takarmánykeverőkhöz  takarmánytároló  technológia  kialakítása,  etetés  és  itatás  technológiájának
kialakítása) 

b) Állattartó telepi  épületek, létesítmények építése, kialakítása,  bővítése.  (például:  istálló építése,
férőhely  kiépítése,  állatválogató  és  kezelő  kialakítása,  termény,  takarmány,  illetve  alomszalma
tárolását szolgáló építmények kialakítása, új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése) 

Továbbá az állatfajtákra jellemző speciális fejlesztések, 

- mint tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése 

- fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása 

- gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése 

-  istálló-,  mézház-,  tojásválogató  és  keltető  épület  építése,  állatválogató,  -kezelő  és  -  felhajtó,
valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése,
méhészeti  eszközök  és  berendezések  tárolására  és  használatára,  valamint  a  megtermelt  méz  az
eszközöktől  külön  légtérben  történő,  biztonságos  tárolására  alkalmas  épületek  kialakítása,  a
méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása. 

Az 1.,  és  a  2.  célterületekre  vonatkozóan 100 millió  Ft  és  2  milliárd  Ft  közötti,  a 3.  célterületre
vonatkozóan 50 millió Ft és 2 milliárd Ft közötti, a 4. és 5. célterületekre vonatkozóan 5 millió Ft és 2
milliárd Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a kormány a felhívás feltételeinek
megfelelő projekteket.



Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható
tevékenységgel együttesen támogathatóak valamennyi célterület kapcsán (a 11. pont kivételével): 

1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.
Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a
megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása. Azon tevékenységek tartoznak
ide, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása. 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. Azon tevékenységek tartoznak ide,
melyek  célja  a  gazdasági-termelési  folyamatok  és  az  állattartó  telepen  belüli  építmények
energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 

3. Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés) 

4. Mérnöki feladatok; 

5. Projektmenedzsment; 

6.  Egyéb  szolgáltatások,  beleértve  a  tájékoztatás  és  nyilvánosság  biztosításának  kötelező
tevékenységét; 

7. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés. 

8.  Telepirányítási  rendszer  telepítése, egyedi  termelés  ellenőrzési  és  egyedi  teljesítményvizsgálati
rendszer  telepítése,  automatizált  egyedi  takarmányadagoló  rendszer  vezérlésének  és  periféria
rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása 

9. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. 

10.  A  szervestrágya  kijuttatás  eszközeinek  és  munkagépeinek  beszerzése  (például:  hígtrágya
injektáló), 

11.  Építéssel  nem  járó,  az  állattartáshoz  kapcsolódó  eszközök,  gépek  beszerzése  (Részletesen
célterületi bontás szerepel a felhívásban.) 

2. Kötelező vállalások

• Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási
időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. 

• A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig
legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát. 

•  A  támogatást  igénylőnek  legalább  a  projekt  összköltségének  az  igényelt  támogatási  összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 



3. Támogatást igénylők köre 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, 
hogy: 

a.)  a  támogatási  kérelem  benyújtását  megelőző,  vagy  amennyiben  erre  vonatkozóan  nem
rendelkeznek adatokkal,  az  azt  megelőző  teljes  lezárt  üzleti évben,  fiatal  mezőgazdasági  termelő
esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. 

b.) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik
adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt
üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

2. Jelen Felhívás 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.
Termelői  csoport  és  termelői  szervezet  esetén  a  csoportban  részt  vevő  tagoknak  a  támogatási
kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az
azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt
árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. 

Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 
6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 
vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti 
év vonatkozásában. 

4. Támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2021. február 1. napjáig van 
lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként 
együttesen kerülnek elbírálásra: 

Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2. 

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1.

A projekt keretében az épületek és a technológiai áramfelhasználás is kiváltható napelemes
rendszer telepítésével!


