
 

VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése 

 
 a Támogatási kérelmek benyújtása: 2021. augusztus 18. – 2022. február 

8.  

 szakaszos elbírálás 1. ütem 08.18. - 08.31., 2. ütem 09.01. - 09.14., 

3. ütem 09.15. - 09.28., 4. ütem 09.29. - 10.12., 5. ütem 2022.01.12. 

- 01.25., 6. ütem 01.26. - 02.08. 

 a rendelkezésre álló keretösszeg 200 Mrd Ft 

 napelemes rendszer önállóan is támogatható, megújuló rendszer 

alkalmazásával többletpont szerezhető, meglévő rendszer 

kapacitásbővítése engedélyezett, nincs tiltva a szaldó elszámolás 

lehetősége 

 önállóan támogatható élelmiszer-feldolgozó és borászati üzemek 

fejlesztése: 

o új eszközök, gépek beszerzése 

o új technológiai rendszerek kialakítása 

o üzemen belüli anyagmozgatás/raktározás/csomagolás eszközeinek 

beszerzése 

o áruszállításra használható teherautók és furgonok beszerzése (max. 

nettó 50 MFt támogatás) 

o épületek és építmények építése, kialakítása, bővítése 

o infrastrukturális fejlesztések 

o energiafelhasználás csökkentése (hőszigetelés, nyílászáró-csere, 

fűtéskorszerűsítés, világítási rendszerek korszerűsítése) 

o megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

 önállóan nem, de fenti 1-6 tevékenységek egyikével kombináltan 

támogatható informatikai eszközök és szoftverek beszerzése, telepi 

infrastruktúra fejlesztése, ingatlan vásárlása (max. 2%) 

 az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100 

MFt, maximum 5 Mrd Ft 



 

 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 régiókban az 

összes elszámolható költség 50%-a 

 a támogatás mértéke az egyes támogatási kategóriák szerint, a pályázók 

besorolása, tevékenysége, illetve területi elhelyezkedése függvényében 

változik 

 kötelező vállalás a munkavállók létszámának fenntartási időszak alatt 

történő megtartása, a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám 

növelésére tett vállalás többlet pontszámot eredményezhet 

 a napelemes rendszer termelése 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 Kedvezményezett köteles 12 

hónapon belül megkezdeni, ez egyszeri elszámolás esetén nem releváns 

 támogatást igénylők köre: 

o élelmiszer-feldolgozó üzem; Magyarországon székhellyel, vagy EGT 

területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

vállalkozás, amelynek fejlesztési igénye Annex I. termék 

feldolgozására irányul 

o borászati üzem; Magyarországon székhellyel, vagy EGT területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, 

amelynek fejlesztési igénye során Annex I. borászati termékeket 

használ fel és állít elő 

 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 

o nem ÉNGY tételek estén 3 árajánlat 

o gépek, eszközök esetén 3 árajánlat 

minden esetben dokumentálni szükséges az ajánlatkéréseket és 

árajánlatok beérkezését 


