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Élelmiszeripari üzemek fejlesztése 

Kódszám: VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 

 

I. A pályázat célja 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó 

beruházások támogatása 

 

II. Pályázók köre 

Mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások 

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-, kisvállalkozások, amennyiben legalább 1 lezárt 

teljes üzleti évvel rendelkeznek, és a projekt Annex I. termék feldolgozására irányul 

 

III. 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. Termeléshez 

és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, 

üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök 

beszerzése. 

Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N 

járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése  

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. 

Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N 

járműkategória szerint: teherautók és furgonok) 

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása 
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IV. A támogatás összege, mértéke 

Összege maximum 100 millió Ft 

Mértéke: Közép-Magyarországi régióban 40%, az ország többi régiójában 50% 

Fiatal mezőgazdasági termelők, illetve kollektív beruházás esetén +10% 

 

V. Beadás kezdete, vége 

Beadás kezdete: 2021. július 7. 

Beadás vége: 2021. augusztus 31. 

 

VI. Speciális feltételek 

 

költségek maximálisan elszámolható mértéke: 

 általános költségek 5% 

 műszaki ellenőr 1% 

 projektmenedzsment 2,5% 

 szállítójármű beszerzése max. nettó 10 millió Ft 

 

VII. Egyéb fontos információk 

projekt időtartama max. 24 hónap 

mérföldkövek száma 1-4 

 

VIII. Pályázati információk elérhetősége 

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-1-21-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-1 
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