
 

VP2-4.1.1.9-21 

Állattartó telepek megújítása 

 
 a Támogatási kérelmek benyújtása: 2021. május 28. – 2021. július 22.  

 szakaszos elbírálás 1. ütem 05.28. - 06.10., 2. ütem 06.11. - 06.24., 

3. ütem 06.25. - 07.08., 4. ütem 07.09. - 07.22  

 a rendelkezésre álló keretösszeg 30 Mrd Ft 

 napelemes rendszer önállóan is támogatható, megújuló rendszer 

alkalmazásával többletpont szerezhető, meglévő rendszer 

kapacitásbővítése lehetséges, szaldó elszámolás alkalmazható 

 projektelemek: építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, 

épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, építéssel nem 

járó eszközök és gépek beszerzése, energiahatékonysági beruházások 

(legalább 10%-os javulás elérése mellett), anyagmozgatás és 

vagyonvédelem gépei, telepi infrastruktúra fejlesztése, megújuló 

energiaforrást hasznosító berendezések beszerzése 

 célterületek: 

1) baromfi 

2) sertés 

3) szarvasmarha 

4) juh és kecske  

5) egyéb: ló, szamár, öszvér, nyúl, strucc, emu, galamb, méh, fürj, 

fácán, fogoly, csincsilla 

 az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 

célterületenként változik: a baromfitartó és sertéstartó telepek 

fejlesztése esetén maximum 100 MFt, szarvasmarhatartó telepek 

fejlesztése esetén maximum 50 MFt, juh és kecske, illetve egyéb 

állattartó telepek fejlesztése esetén maximum 20 MFt 

 az előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, ezzel megegyező összegű 

biztosíték nyújtása mellett 



 

 a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes 

elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az 

összes elszámolható költség 50%-a 

 a fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 

százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak 

 kötelező vállalás a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám 

fenntartása a fenntartási időszak (5 év) alatt, a létszám növelésére 

tett vállalás többlet pontszámot eredményezhet 

 szintén kötelező vállalás a projekt megvalósításának befejezésétől a 

fenntartási időszak végéig (5 év), a projekttel érintett telep éves 

átlagos állatlétszámának legalább a szinten tartása 

 a napelemes rendszer teljesítménye legfeljebb annyi lehet, amennyi az 

adott fogyasztási hely vagy az adott helyrajzi számon elérhető 

fogyasztók együttes villamos energia igénye 

 a projektek megvalósítási területe Magyarország teljes területe 

 a megvalósításra rendelkezésre álló időtartam a Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított 24 hónap 

 többszöri elszámolás esetén a projektet a Kedvezményezett köteles 12 

hónapon belül megkezdeni, ez egyszeri elszámolás esetén nem releváns 

 támogatást igénylők köre: 

o a Támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti 

évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) 

legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek 

o a Támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti 

évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) 

az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 

származott 

 nem igényelhet támogatást, aki VP2-4.1.1-20 kódszámú pályázat keretében 

támogatásban részesült vagy támogatási igénye bírálat alatt áll 

 

 

 



 

 támogatható: 

o eszközbeszerzés, építés költségei 

o a projekt előkészítési költségek 

o mérnöki feladatok ellátása 

o műszaki ellenőr díja 

o projektmenedzsment 

o tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei 

 hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé 

benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt a 

Támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani, legkésőbbi dátuma 

a hiánypótlás benyújtásának dátuma lehet 

 költségvetés alátámasztása: 

o ÉNGY tételek estén besorolás és 1-3 árajánlat 

o nem ÉNGY tételek estén 3 árajánlat 

o gépek, eszközök esetén 3 árajánlat 

minden esetben dokumentálni szükséges az ajánlatkéréseket és 

árajánlatok beérkezését 


