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 SERTÉSTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE 
 

Pályázat azonosítója: VP2-4.1.1.5-16 

A pályázat célja: 

A felhívás alapvető célja a baromfitartó gazdaságok versenyképességének javítása, 
az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének 
fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása 
révén. 

Területi korlátozás: a projektek megvalósítási területe Magyarország. 

Pályázók köre: 

- fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ 
üzemmérettel (275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ) 
- mezőgazdasági termelő, 
- szociális szövetkezet. 
Az árbevétel min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell származzon. 

Támogatható 
tevékenységek: 

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az 
állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása. 
 
1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása 
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 
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 
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az állattartó 
telepen belüli energiahatékonyság fokozása:  
- épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 
csökkentése.  
- épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 
korszerűsítése.  
- világítási rendszerek korszerűsítése.  
- beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, 
új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések 
beszerzése.  
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2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény 
részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.  
 
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre. 

Rendelkezésre álló 
forrás: 

19,86 milliárd Ft 

Támogatható pályázatok 
száma: 

400 db 

Támogatás összege: 500 millió Ft, kollektív pályázat esetén 1 milliárd Ft. 

Támogatási intenzitás: 
40% (Budapest és Pest megyében), egyébként 50%. Fiatal mezőgazdasági termelő 
esetén +10%, illetve kollektív pályázat esetén ugyancsak +10%. 

Előleg: max. 50%. 

Pályázat benyújtása: 2016. 05. 03. | 2016. 07. 03. | 2016. 10. 03. stb. 

Vállalt kötelezettségek: fenntartási kötelezettség 5 év. 

Egyéb feltételek: 
Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról 
kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt 
megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. 

Pályázati kiírás 
elérhetősége: 

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4115-16-sertstart-telepek-korszerstse 
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