KIVONAT
vállalkozások és magánszemélyek által benyújtható, megújuló energia
felhasználását támogató megjelent és 2016. évben megjelenő felhívásokból

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése
A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a
méh és a csincsilla tartásának támogatása.
Önállóan támogatható tevékenységek
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az
állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása.
1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
Támogatható tevékenységek:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az
előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák
beszerzése és fejlesztése.
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.
2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
Támogatható tevékenységek:
Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához
szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.
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.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:
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. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12.
számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt
2010. évi STÉ adatok az irányadók)
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. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 6. naptól 2018. május 6. napjáig van
lehetőség. Első körben a 2016. július 6. napjáig benyújtott kérelmeket bírálják el.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 200 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke a Közép-Dunántúli régióban 50%, kollektív beruházás +10
százalékpont, fiatal gazda +10 százalékpont
További részletek a támogatási felhívásban olvashatók: https://www.palyazat.gov.hu/vp24111-16-llattart-telepek-korszerstse

VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése
Önállóan támogatható tevékenységek
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz
szükséges gépek beszerzésének támogatása.
1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
Támogatható tevékenységek:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az
előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák
beszerzése és fejlesztése.
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.
2. Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
Támogatható tevékenységek:
Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához
szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.
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.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:
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. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12.
számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt
2010. évi STÉ adatok az irányadók);
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. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 4. naptól 2018. május 4. napjáig van
lehetőség. Első körben a 2016. július 4. napjáig benyújtott kérelmeket bírálják el.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
A támogatás maximális mértéke a Közép-Dunántúli régióban 50%, kollektív beruházás +10
százalékpont, fiatal gazda +10 százalékpont
További részletek a támogatási felhívásban olvashatók: https://www.palyazat.gov.hu/vp24112-16-baromfitart-telepek-korszerstse-

VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a következő tevékenységek támogathatóak önállóan az alábbi célterületi
bontásban:
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz
szükséges gépek beszerzésének támogatása.
1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
Támogatható tevékenységek:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az
előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák
beszerzése és fejlesztése.
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.
2. Építéssel nem járó, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
Támogatható tevékenységek:
a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához
szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.
b) A szálastakarmány betakarítás és kiosztás munkagépei. Körbálázó, rendsodró, kaszáló
adapter beszerzése. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése.
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.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:
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. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12. számú szakmai
mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok
az irányadók);
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. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is
van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 5. naptól 2018. május 5. napjáig van
lehetőség. Első körben a 2016. július 5. napjáig benyújtott kérelmeket bírálják el.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 15
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 30 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke a Közép-Dunántúli régióban 50%, kollektív beruházás +10
százalékpont, fiatal gazda +10 százalékpont
További részletek a támogatási felhívásban olvashatók: https://www.palyazat.gov.hu/vp24114-16-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstse

VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a következő tevékenységek támogathatóak önállóan az alábbi célterületi
bontásban:
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz
szükséges gépek beszerzésének támogatása.
1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
Támogatható tevékenységek:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az
előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák
beszerzése és fejlesztése.
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.
2. Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
Támogatható tevékenységek:
a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához
szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.
b) A szálastakarmány betakarítás és kiosztás, továbbá a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és
munkagépeinek beszerzése. Körbálázó, rendsodró, kaszáló és silózó adapter beszerzése.
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.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:
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. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12.
számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt
2010. évi STÉ adatok az irányadók);
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. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól 2018. május 2. napjáig van
lehetőség. Első körben a 2016. július 2. napjáig benyújtott kérelmeket bírálják el.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
A támogatás maximális mértéke a Közép-Dunántúli régióban 50%, kollektív beruházás +10
százalékpont, fiatal gazda +10 százalékpont
További részletek a támogatási felhívásban olvashatók: https://www.palyazat.gov.hu/vp24113-16-szarvasmarhatart-telepek-korszerstse

VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a következő tevékenységek támogathatóak önállóan az alábbi célterületi
bontásban:
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz
szükséges gépek beszerzésének támogatása.
1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
Támogatható tevékenységek:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az
előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák
beszerzése és fejlesztése.
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.
2. Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
Támogatható tevékenységek:
Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához
szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.
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
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:
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. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12.
számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt
2010. évi STÉ adatok az irányadók);
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. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 3. naptól 2018. május 3. napjáig van
lehetőség. Első körben a 2016. július 3. napjáig benyújtott kérelmeket bírálják el.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500
millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
A támogatás maximális mértéke a Közép-Dunántúli régióban 50%, kollektív beruházás +10
százalékpont, fiatal gazda +10 százalékpont
További részletek a támogatási felhívásban olvashatók: https://www.palyazat.gov.hu/vp24115-16-sertstart-telepek-korszerstse

Kertészeti támogatások
Az első benyújtási határidő 2016. április hónapban járt le/jár le. A támogatási kérelmek
folyamatosan benyújthatók ezt követően is mindaddig, amíg az Irányító Hatóság nem függeszti
fel az egyes támogatási felhívásokra a benyújtási lehetőséget. További részletek honlapunkon
olvashatók: https://smbleader.hu/palyazatok/123-kerteszeti-tamogatasok.html

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
Az első benyújtási határidő 2016. április hónapban jár le. A támogatási kérelmek folyamatosan
benyújthatók ezt követően is mindaddig, amíg az Irányító Hatóság nem függeszti fel a
támogatási felhívásra a benyújtási lehetőséget. További részletek honlapunkon olvashatók:
https://smbleader.hu/palyazatok/104-elelmiszer-eloallitas-tamogatasa.html

Otthon Melege Program – családi házak felújítása
Családi házak felújításával folytatódik az Otthon Melege program. 2016. július 1-jétől 5
milliárd forint keretösszeggel induló vissza nem térítendő támogatást biztosít a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására.
Támogatható az épületek homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzatok hőszigetelése,
épületgépészeti rendszerek (pl. kazánok, radiátorok) energia-megtakarítást eredményező
cseréje, illetve felújítása és az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló
energiafelhasználás kialakítása (napelemes rendszerek, napkollektoros rendszerek, biomassza
kazánrendszerek kiépítése).
A vissza nem térítendő támogatásban részesíthető pályázatokat az arányosan elérhető CO2
megtakarítás figyelembevételével rangsorolják.
A keretösszegre való tekintettel kizárólag a hagyományos technológiával 1996 előtt épült és
1995. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkező, egy lakásos, legfeljebb 135 m2
fűtött alapterületű, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat

benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak energetikai korszerűsítésére
nyújtható vissza nem térítendő támogatás az alprogram keretében.
Az elszámolható költségek 40-55%-ára igényelhető vissza nem térítendő támogatás, a
megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően. A megvalósítandó fejlesztések
függvényében elnyerhető támogatás mértékét a Pályázati Útmutató tartalmazza. A támogatás
mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900 Ft;
azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 1.250.000-2.500.000 Ft a
megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként.
Támogatási kérelmeiket a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton nyújthatják be az
ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek 2016. július 1-jétől a rendelkezésre
álló forrás kimerüléséig.
További részletek az alábbi dokumentumokban találhatók:
Pályázati Felhívás
Pályázati Útmutató
Melléklet (költségvetés minta)

TERVEZETT FELHÍVÁS
GINOP-4.1.1-16 Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva
A támogatási felhívás a kormányhatározat szerint 2016. július hónapban jelenne meg 59,45
milliárd Ft keretösszeggel, egyszerűsített elbírálással.
Célkitűzés: A vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen
energiaköltségek összesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának növelése által
Az alacsony energiahatékonysággal rendelkező termelő és szolgáltató vállalkozások körében a
versenyképesség fokozása erőforrás-hatékonyságuk érdekében, környezetbarát módon valósul
meg.
A bevatkozásban a költséghatékonyságot szem előtt tartva alapfeltétel, hogy az épületek a
korszerűsítések eredményeként megfeleljenek a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum
szintnek (amit a 7/2006 (V.24) TNM rendelet tartalmaz)
A támogatható tevékenységek magukban foglalják az épületek energiahatékonyságát és
energiatakarékosság fokozását szolgáló fejlesztéseit, ahol támogathatók többek között az
épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (például
hőszigetelés, nyílászáró csere, hővisszanyerő szellőzés, stb.), fűtési, hűtési és használati
melegvíz rendszereinek korszerűsítése (például hőtermelők cseréje, távhőrendszerre való
csatlakozás feltételeinek megteremtése, stb.), világítási vezérlőrendszerek energiatakarékos
átalakítása. Továbbá a beavatkozás keretében támogathatók (önállóan vagy épületek
energiahatékonyságát és –takarékosság fokozását szolgáló fejlesztéseivel együtt) az
épületekhez kapcsolódó megújuló energiahordozó felhasználás növelését célzó korszerűsítések
is, ahol lehetőség nyílik például napkollektor, biomassza, hőszivattyú, geotermikus energia,
napelem alkalmazására. Amennyiben a támogatás célja önállóan épület hőigényének
kielégítése megújuló energia felhasználásával, akkor az épületnek a fejlesztés előtt meg kell
felelnie a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 1. melléklet II. pont előírásaiban foglaltaknak, az
energiatakarékosság fokozása és a költséghatékonyság biztosítása érdekében.

