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Tájékoztató  
 

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a 
 VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! 

 
 

 
A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére 
irányul.  
 
A támogatási kérelmeket az első szakaszban:  

2016. május 04-től 2016. július 4-ig lehet benyújtani. 

 
További értékelési határnapok:  
 
- 2016. október 4. 
- 2017. január 4. 
- 2017. április 4. 
- 2017. július 4. 
- 2017. október 4. 
- 2018. január 4. 
- 2018. május 4. 
 
Forráskimerülés esetén már nem lesz lehetőség a támogatási kérelem benyújtására, ezért 

mindenképpen érdemes minél hamarabb benyújtani a pályázatot! 

 
 

 

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket 
teremtő beruházás megvalósításához! 
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Pályázat főbb céljai 

 
A baromfitartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat 
foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének 
fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének 
támogatása révén. 

Rendelkezésre álló 
forrás  

19,86 Mrd Ft, ezen belül: 
2A: – keretösszege: 10,35 Mrd Ft (mezőgazdasági üzemek gazdasági 
teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció 
ösztönzése) 
2B – keretösszege: 3,54 Mrd Ft (generációs megújulás) 
5B – keretösszege: 5,97 Mrd Ft (energiafelhasználás hatékonyságának 
fokozása) 
 

Támogatott 
pályázatok várható 
száma 

400 db 

Pályázók köre 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, 
amennyiben: 

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 és 
szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben - 
árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 
tevékenységből származott. 

c. a NÉBIH által nyilvántartásba vett - a támogatási 
kérelemmel érintett projekt megvalósítási helyeként szolgáló 
- állattartó telepet működtetnek. 
 

2. Konzorciumok: 
a. Legalább öt tag szükséges 
b. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell 

felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek 
egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, 
illetve kapcsolódó vállalkozásai. 

Támogatás formája Vissza nem térítendő 
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Támogatás mértéke Maximum 500 M Ft (kollektív beruházás esetén maximum 1 Mrd Ft) 
maximum 50% támogatási intenzitással (KMR maximum 40%) 
Fiatal mezőgazdasági termelő/ kollektív módon végrehajtott projekt 
esetében 60% 
 

Támogatható 
tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek: 
 
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, 
valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása. 

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása 
a. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz 

kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány 
kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák 
beszerzése és fejlesztése. (szellőztetés és hűtés-fűtés 
technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz 
szemestermény-tároló technológia kialakítása, takarmányok 
eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás 
technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és 
tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése) 

b. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, 
bővítése. (istálló-, szociális helyiség-, továbbá tojás válogató-, 
keltető épület építése, férőhely kiépítése, termény, illetve 
takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása) 

2. Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek 
beszerzése 
a. Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az 

állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek 
telepszintű kezelésének eszközei és gépei. 

b. Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések 
beszerzése, beépítése. 

 
B) 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. 
 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek 
 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, 

hőveszteségének csökkentése 
 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz 

rendszereinek korszerűsítése  
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 Világítási rendszerek korszerűsítése 
 Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. 

Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos 
technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések 
beszerzése. 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, 

villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése 
megújuló energiaforrásból. 

 (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús 
rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz 
termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia 
felhasználása)  
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 Projekt előkészítés: 

a. szakmai előkészítés, 
b. közbeszerzés 

 mérnöki feladatok 
 projektmenedzsment 
 egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság 

biztosításának kötelező tevékenységét 
 A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy 

eszközbeszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a 
vagyonvédelem gépei, eszközei, telepi közlekedő utak kialakítása, 
közművekhez és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások  

 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 

 Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése 
 Ingatlan vásárlása 

Kötelező vállalások A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek 
keretében: 
a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv 
benyújtása kötelező. 
b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása 
kötelező. 
 
A projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig 
legalább szinten tartani az éves átlagos állatlétszámot. 
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A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a 
megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt. 
 
Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10% fajlagos 
energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. 

Projekt időtartama 24 hónap 

Fenntartási 
kötelezettség 

5 év 

Biztosítékok köre Előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű 
biztosítékot nyújtani. 
 

Önrész Ha a támogatást igénylő természetes személy, az önerő rendelkezésre 
állásáról kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie. 

Előleg Maximum 50% (utófinanszírozott költségekre) 
 

Hiánypótlás Van 
 

Eljárásrend Standard 
 
Értékelési határnapok: 
- 2016. július 4. 
- 2016. október 4. 
- 2017. január 4. 
- 2017. április 4. 
- 2017. július 4. 
- 2017. október 4. 
- 2018. január 4. 
- 2018. május 4. 

Benyújtási határidő 2016. május 4-től 2018. május 4-ig 
 

A pályázati kiírás további részleteivel kapcsolatban bizalommal forduljon hozzánk! 

Telefonon (76/503-646, 20/964-8486) vagy  

e-mailben (borosrebeka@hbfhungaricum.hu).  

mailto:borosrebeka@hbfhungaricum.hu

