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Részletek a VP2-4.1.3-20 pályázatról

KKV

Pályázat neve Kertészeti üzemek korszerűsítése

Pályázat kódszáma VP2-4.1.3-20

Támogatott fejlesztések A pályázat célja az üveg és fóliaborítású kertészeti épületek, hűtőházak  és 
terménytárolók fejlesztése és ezen belül az energiatakarékosság és energia-
hatékonyság javítása megújuló energiaforrások (pl. napelem) felhasználására 
irányuló beruházások támogatásával.
Legalább 10%-os energiahatékonyság javulás.

Önnek ideális, ha • Napelemes rendszerre szeretne pályázni és az átlagos havi villanyszámlája  
25.000 Ft felett van

• A fejlesztéssel érintett épületben működő termelési eszközök teljes villamos-
energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező napelemes rendszer kerülhet 
telepítésre (úgy, hogy a napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-
kal haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye)

• A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett ingatlan területén földi telepítéssel,  
vagy az épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Pályázati keretösszeg 30 milliárd Ft, ebből energiahatékonyságra fordítható 3 milliárd Ft

Várható nyertes pályázatok száma 250-300 db

Pályázók köre 6000 STÉ (standard termelési érték) üzemméretet elérő mezőgazdasági termelő 
vállalkozás, őstermelő, vagy termelői csoport
Feltétel, hogy a megelőző évi árbevétel min. 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származzon.

Ennyi lezárt teljes üzleti évvel kell 
rendelkezni

Legalább 1 lezárt teljes üzleti év

Elvárt munkavállalói létszám A benyújtást megelőző és átlagos munkavállalói létszám fenntartása

További elvárás Fenntartás a befejezéstől számított 5 évig

Igényelhető támogatás maximum 2 milliárd Ft

Támogatási intenzitás • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 
maximum 50%-a lehet, a közép-magyarországi régióban 40%

• A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó

Kizáró tényezők • Pályázati felhívásokhoz kapcsolódó általános kizárási feltételek megvalósulása esetén
• Pala fedésű tetőszerkezetre nem telepíthető napelemes rendszer

Pályázat linkje: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse-1#
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