
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termékek feldolgozásának 

fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása érdekében. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést 

célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint: 

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése 

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület 

kapcsán egységesen 

1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy 

teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok, biomassza alapú és 

hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz, napelemes rendszer, szélenergia) 

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

50 milliárd Ft 

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek 

- immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, 

szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése) 

- a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati 

infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek 

beszerzése 

Támogatást igénylők köre 

1. célterület:  

a) Mezőgazdasági termelő, akinek a kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott 

b) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, aki a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik, a támogatási 

kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termékfeldolgozására irányul 

 

VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése 

Az élelmiszeripari-és borászatiüzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, 

a termeléshez és/vagy élelmiszeripari-és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását 

szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia 

előállításával 



2. célterület: 

a) Mezőgazdasági termelő, akinek a kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, a támogatási 

kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. borászati termékeket használ fel vagy a 

támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. borászati termék 

előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul. 

b) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, aki a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik, a támogatási 

kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. borászati termékeket használ fel vagy a 

támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. borászati termék 

előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul. 

                   Vissza nem térítendő tőketámogatás 

Támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 

maximum 100 millió Ft 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi 

régióban az össze elszámolható költség 40%-a, a nem 

közép-magyarországi régióban az 50%-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatási kérelem 

benyújtásának határideje 

1. szakasz: 2021. július 07 - 2021. 

július 20.  

2. szakasz: 2021. július 21 – 

2021. augusztus 03. 

3. szakasz: 2021. augusztus 04 - 

2021. augusztus 17.  

4. szakasz: 2021. augusztus 18 – 

2021. augusztus 31.  


