Jogcím
Kód
Forrás

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
VP2-4.1.1.-20

50 milliárd Ft (200-250 db)
Mezőgazdasági termelők, akik
üzemmérete 2019-re legalább 6000 STÉ,
Támogatást
2019-es árbevételén belül a mezőgazdasági árbevételének aránya
igénylők köre
legalább 50%.
Kollektív beruházás esetén: TÉSZ/TCS, szociális szövetkezet
Önállóan
Építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, állattartó telepi
támogatható
épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. Termény-,
tevékenységek
takarmány, alomszalma tárolók (max. 10%, 100 millió Ft).
Energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása,
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (50 kW napelemig
nem kell építésügyi hatósági nyilatkozat) alkalmazása.
Infrastruktúra-fejlesztés (max. 15%), eszközbeszerzés (max. 25%),
anyagmozgatás, vagyonvédelem, telepi infrastruktúra eszközei (max.
Önállóan nem
2%), telepirányítási rendszer, termelés ellenőrzési és
támogatható
teljesítményvizsgálati rendszer, automatizált takarmányadagoló
tevékenységek
rendszer vezérlése és periféria rendszere, környezeti feltételek
automatizált szabályozási rendszere (összesen max. 5%), istállón belüli
trágyakezelés (csak új állattartó telep létesítése esetén támogatható,
max. 10%), szervestrágya kijuttatás eszközei (max. nettó 50 millió Ft).
Projektelőkészítés, közbeszerzés, mérnöki feladatok, könyvvizsgálat,
projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás (összesen max. 5%).
Erőgép beszerzése
Nem támogatható
Magyar Méhészeti Nemzeti Program tevékenységei
Célterületek és támogatási összegek
1. célterület
Baromfi (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) –
100 millió Ft-2 milliárd Ft
2. célterület
Sertés (házi sertés, vaddisznó) – 100 millió Ft-2 milliárd Ft
3. célterület
Szarvasmarha, bivaly – 50 millió Ft-2 milliárd Ft
4. célterület
Juh/kecske – 5 millió Ft-2 milliárd Ft
Lófélék, nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu,
5. célterület
fácán, fogoly, csincsilla – 5 millió Ft-2 milliárd Ft
Megvalósítás
24 hónap alatt 1-4 mérföldkővel
Fenntartási időszak 5 év
2020. október 1-november 2.
Benyújtás
2021. január 4-február 1.
Támogatási
BP+Pest megyében 40%, Pest megyén kívül 50%, fiatal gazdáknak
intenzitás
+10%, kollektív beruházásnál +10%
Pontozási szempontok
TCS, TÉSZ tagság
Energiahatékonyság javítása/megújuló energiaforrás hasznosítása
Foglalkoztatotti létszám növelése
Környezeti szempontok érvényesítése
Térségi szempontok
Üzleti és pénzügyi terv
Csatolandó dokumentumok
Üzemméret és árbevétel igazolása, TCS/TÉSZ tagság igazolása, Üzleti terv csatományai
Fiatal gazda esetén NAV/NÉBiH igazolás a tevékenység kezdetéről, végzettség
Építéshez, korszerűsítéshez kapcsolódó dokumentációk, ÉNGY költségvetés, 3
árajánlat/beszerzés, napelem esetén szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő
Érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó igazolások

