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VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 

 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése 

Pályázati összefoglaló 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: vissza nem térítendő 

• Támogatás mértéke:  

- KMR régióban településenként és vállalkozás méret szerint különböző, de 

max. 40% 

- KMR régión kívül régiónként és vállalkozás méret szerint különböző max: 

50%;  

• Támogatás összege:  

➢ maximum 100 M Ft  

Támogatási előlegként max. 50% igényelhető 

 

A pályázatok benyújtása 
Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.  

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3. 

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17. 

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. - 2021. augusztus 31. 

 

A megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: Legfeljebb 24 hónap  

A projekt megvalósítási területe Magyarország. 

 

2. Pályázók köre: 

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 

- Mezőgazdasági termelő (utolsó lezárt üzleti évben árbevételének 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott) (felhívás 6. számú melléklet) 

- Termelői csoport és termelői szervezet 

- Mezőgazdasági termelők tagságával működő szervezet 

- Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) 

- Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) 

- tevékenysége az Annex I. termékek feldolgozására irányul 

- Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás (Annex I. 

termék feldolgozás, teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik)  

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 

- Mezőgazdasági termelő (utolsó lezárt üzleti évben árbevételének 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származott) (felhívás 6. számú melléklet) 

- Termelői csoport és termelői szervezet 

- Mezőgazdasági termelők tagságával működő szervezet 

- Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) 

- Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) 
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- tevékenysége során az Annex I. borászati termékeket használ fel és/vagy 

tevékenysége Annex I. borászati termék előállítására, kiszerelésére és 

tárolására irányul. 

- Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás (teljes lezárt 

üzleti évvel rendelkezik, Annex I. borászati termékeket használ fel és/vagy 

tevékenysége Annex I. borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására 

irányul 

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési 

szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján –előzetesen 

hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta 

 

3. Támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez 

kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak. (Kivéve 

TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), és TEÁOR 109 (takarmánygyártás) alá 

tartozó tevékenységek) 

 
Kötelezően megvalósítandó - Önállóan támogatható tevékenységek  

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai 
fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint: 
 
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 

− Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló 
tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 
rendszerek kialakítása. 

− Üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy 
csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.  

− Áruszállításra használható szállítójárművek (teherautó, furgon) beszerzése max. 
nettó 10 M Ft 
 

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 

− Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, 
bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és 
kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 
rendszerek kialakítása. 

− Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló 
tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy 
raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése. 

− Áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (teherautó, furgon) max. 
nettó 10 M Ft 
 

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét 
célterület kapcsán egységesen 

1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

− Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény 
részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok 
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alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus 
energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
- Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek 
- Immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, 

szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése)  
- Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez 

kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a 
vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és 
szoftverek beszerzése (kizárólag az ’A’ tevékenységi kategóriával együtt)  

 
Különösen nem támogatható tevékenységek:  
- épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása; 
- erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése; 
- ingatlanvásárlás;  
- új üzem létesítése 
- pályázat benyújtása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető támogatás;  
 
Műszaki és szakmai elvárások:  
- Építési engedélyköteles tevékenység kizárólag megújuló energiaforrást hasznosító 

technológia kiépítése, létesítése kapcsán támogatott. Pályázat benyújtásához 
elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum. 

- Gép és eszközbeszerzés esetén a pályázathoz mellékelni kell 3 db árajánlatot 
- Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy 

a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, vagy ha létszámbővítésre tett 
vállalást, akkor a bővített létszámot.  

- Tartalmi értékelés pontozás alapján történik, üzleti tervet kell beadni 

 
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 
E-mail: szabo.istvan@tempo-consulting.hu 
Telefon: 70/ 778-0651 
 
Szabó István 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 


