
 
 
 
 
 
 

 

 

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes 

csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére baromfi- és a sertéstartó telepeken1 járványvédelmi 

rendszerek fejlesztésére. 

Önállóan támogatható tevékenységek 

1. Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek - Állattartó telepi 

épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása. 

2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése - 

Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.  

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy 

teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok, biomassza alapú és 

hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz, napelemes rendszer, szélenergia) 

- projekt előkészítés, mérnöki feladatok, projektmenedzsment 

- infrastruktúra-fejlesztés 

- telepi takarmánytárolás és kezelés korszerűsítése 

- vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása 

- karanténistálló kialakítása 

- higiéniai sorompó kialakítása 

- telepi rágcsálómentesség elősegítése 

- bálatakaró ponyva beszerzése 

- madárháló beszerzése 

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

6 milliárd Ft 

Támogatást igénylők köre 

1. Mezőgazdasági termelők, akik 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben, árbevételének legalább 

50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott 

                   Kollektív beruházási lehetőség 

VP2-4.1.1.7-20 

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi 

rendszereinek fejlesztése 

Járványvédelmi rendszerek energiaellátása megújuló energiaforrás hasznosításával 



Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági 

termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott 

projekt. 

                   Vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege maximum 30 millió Ft. 

A támogatás maximális mértéke közép-

magyarországi régióban az össze elszámolható 

költség 40%-a, a nem közép-magyarországi 

régióban az 50%-a. 

A fiatal mezőgazdasági termelő által és a kollektív 

módon végrehajtott projektek 10-10%-kal 

megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatási kérelem benyújtásának 

határideje 
1. szakasz: 2020. április 27 - 2020. május 11.  

2. szakasz: 2020. május 12 – 2020. május 25. 

3. szakasz: 2020. május 26 - 2020. június 08.  

4. szakasz: 2020. június 09 – 2020. június 22.  

5. szakasz: 2020. június 23 – 2020. július 22. 

6. szakasz: 2021. május 05 – 2021. május 18. 

7. szakasz: 2021. május 19 – 2021. június 01. 

8. szakasz: 2021. június 02 – 2021. június 29. 

9. szakasz: 2021. június 30 – 2021. július 27. 


