
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági 

termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére mezőgazdasági üzemek 

fejlesztését szolgáló beruházások támogatására. 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és 

terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák 

létesítése, beszerzése és technológiai felújítása. 

1. terménytisztítók létesítése, kapacitásnövelése 

2. univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése, kapacitásnövelése 

3. terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az 

azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó 

technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása 

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése 

B) Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, 

megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

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) 

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

50 milliárd Ft 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

- projekt előkészítése, mérnöki feladatok, projektmenedzsment 

- infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés 

- terményszárító vagy tranzittároló létesítése vagy felújítása 

- termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése 

- 50 m2 méretű kezelőhelyiség, vezérlőépület létesítése 
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Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztése 

Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek 

(például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energiaigényének fedezése megújuló energia 

előállításával 



- hídmérleg létesítése vagy felújítása 

- anyagmozgatás gépei 

- terménytároló létesítése 

- előtároló létesítése 

Támogatást igénylők köre 

Mezőgazdasági termelők, akik  

- kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeztek 

- a kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott 

                   Kollektív beruházás 

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 tőketámogatás 

Támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 

igénylőnként minimum 50 millió Ft, maximum 1 Mrd 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: 2021. augusztus 02 - 

2021. augusztus 16.  

2. szakasz: 2021. augusztus 17 – 

2021. augusztus 30. 

3. szakasz: 2021. augusztus 31 - 

2021. szeptember 13.  

4. szakasz: 2021. szeptember 14 – 

2021. szeptember 27.  


