
 

VP6-6.4.1.1-22 

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja 

Lovas létesítmények fejlesztése 

 

• Támogatási kérelmek benyújtása: 2022.05.04 - 2022.07.12. 

• Benyújtási szakaszok: 
 Első szakasz:  2022.05.04 - 2022.05.17. 
 Második szakasz:  2022.05.18 - 2022.05.31. 
 Harmadik szakasz:  2022.06.01 - 2022.06.14. 
 Negyedik szakasz:  2022.06.15 - 2022.06.28. 
 Ötödik szakasz:  2022.06.29 - 2022.07.12. 

 

• Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: max. 100 
millió Ft. 
 

• A fedett lovarda kialakítása, felújítása, bővítése tevékenységhez 
kapcsolódó költségek MINIMÁLIS mértéke az összes elszámolható 
költségre vetített 70%. 
 

• A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható 
költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja. 
 

• Igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. 
 

• A fejlesztés megvalósulásának helyszínei a Vidékfejlesztési Program 
szerinti vidéki térségben található területek, melyeknek a népessége 
nem éri el a 10 ezer főt, vagy 10 ezer fő feletti esetben tanyasi 
település külterülete. 
 

• A támogatás maximális mértéke a területi elhelyezkedéstől függően 30-
70%  
 

• Nem támogathatók: Budapesten és a budapesti agglomerációhoz tartozó 
településeken végrehajtott beruházások. 
 

• A megvalósításra rendelkezésre álló időtartam a Támogatói Okirat 
hatályba lépésétől számított 24 hónap. 



 

 

• A támogatási kérelem elkészítésekor kötelezően csatolandó az ÉNGY-ben 
nem szereplő építési tételekre, valamint a beépítésre kerülő 
technológiai elemekre vonatkozólag 3 db árajánlat, vagy forgalmazói 
nyilatkozat. (hiánypótlásban nem pótolható) 
 

• Az építésre vonatkozó árajánlatokat az ÉNGY struktúrájának megfelelő 
részletezettséggel, építési tételekre lebontva szükséges elkészíteni. 
(hiánypótlásban nem pótolható) 
 

• Támogatást igénylők köre: 
o Vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és családi 

mezőgazdasági társaságok: 

▪ Melyek székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben 
elhelyezkedő településen van. 
 

▪ Melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 
hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési 
Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján 
legalább 2 db ló tulajdonosa volt. 
 

o Vidéki térségekben élő magánszemélyek vagy őstermelők: 
• Melyek székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben 
elhelyezkedő településen van. 
 

• Melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 
hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési 
Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján 
legalább 2 db ló tulajdonosa volt. 
 

• A támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének13 
időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell 
alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt 
keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul. 
 

• Fontos szempont, hogy a pályázat során kizárólag csak olyan fejlesztés 
valósítható meg, amelynek eredményeként a fedett lovarda részeként 
lovas pálya is kialakításra kerül. Ha már rendelkezik vele, nem kell 
újat létrehozni. 



 

 

• Kötelező a fenntartási időszak végéig a vállalt, pályázatban bemutatott 
lovak számának megtartása. 

 
• Támogatható tevékenység: 

o Fedett lovarda kialakítása/ létrehozása/ bővítése lovas pályával   
o Kiszolgáló egységek kialakítása/felújítása/bővítése (büfé, 

raktár) 
o Szociális helységek kialakítása/bővítése/felújítása (mosdó, 

öltöző) 
o Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (kerítés, 

kamerarendszer) 
o Lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő 

infrastruktúra (járda, parkoló) 
o Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása 

(napelem, hőszivattyú) 
o Tűzivíztározó kiépítése/korszerűsítése/felújítása 
o Ingatlan vásárlás 

 

• Nem támogatható tevékenység: 
o Mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó beruházások  
o Élő állatok és növények beszerzése 
o Mesterséges termékenyítő állomás, szaporodásbiológiai 

épület/labor 
o Mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozása és 

kapcs. termék értékesítésre irányuló fejlesztés 
o Gépbeszerzés: motorral hajtott szárazföldi/vízi/légi közlekedési, 

erőgép 
o Tárgyi eszközök és nem beépítésre kerülő gépek beszerzésre 
o Helyi közúti fejlesztés 
o Mobil- wc/konténer/őrbódé beszerzése 
o Telekhatáron kívüli fejl.-ek 
o Magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész 

építése/felújítása/bővítése/korszerűsítése 
o Szálláshely fejlesztése/építése/kialakítása/bővítése 
o Eszközbeszerzés 

  

 


