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Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 

A felhívás kódszáma: VP2-4.1.2-16 
 

A támogatás célja: 

A művelet célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi 

termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A 

tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását 

elősegítő technológiák fejlesztése. 

A támogatás mértéke, összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 

millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.  

b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes 

elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes 

elszámolható költség 50%-a.  

c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 

támogatási intenzitásra jogosultak.  

d) A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

Támogatást igénylők köre: 

 1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:  

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 

vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, - fiatal 

mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből 

származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.  

b)  a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági 

termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és 

annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 13. számú 

mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is 

van lehetőség.  
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Támogatható tevékenységek köre: 

Önállóan támogatható: 

 

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.  

 Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe 

véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb 

eszközök és berendezések).  

 Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-

kapacitás létesítése. (Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, 

amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.)  

 Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig),  

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók 

energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák 

alkalmazása. 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

A célterületen belül kizárólag már meglévő kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és 

terményszárítók energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése 

valósítható meg:  

 Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati 

melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.  

 Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, 

energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.  

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:  

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a terményszárítók, terménytisztítók és 

terménytárolók energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:  

 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy 

teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú 

és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 

napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)  

Önállóan nem támogatható, az A) célterülethez kapcsolódóan:  

 a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy mobil eszköz 

létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy felújítása,  



Budapest   Agrárközösség   
Kecskemét  + 36 70 420 9669   
Békéscsaba   iroda.agrarkozosseg@gmail.com   
Hódmezővásárhely   www.agrarkozosseg.hu   

Agrárközösség    Mezőgazdaság szakértőktől 
 
 

 anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, 

surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű raktári felszedő- és 

rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) létesítése vagy 

felújítása (60 t/h névleges kapacitásig),  

 porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, 

garatelszívó berendezések (a technológiához illesztve) beszerzése és felújítása,  

 a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: ventilátorok, mobil ventilátorok, 

hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, 

keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) létesítése, vagy felújítása,  

 terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70 m3 vagy 

felújítása,  

 telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,  

 fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garat beszerzése,  

 termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése (például: termény 

nedvességmérők, analizátorok, mintavevők),  

 silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása,  

 telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2) telephelyenként egy 

hídmérleg létesítése vagy ezek felújítása,  

 terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.  

Elszámolható költségek köre: 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között, 

és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek: 

a) önállóan támogatható tevékenységek költségei;  

b) az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, 

mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, közbeszerzéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó 

költségek, tanácsadói, projektelőkészítési és projekt-menedzsment költségek, tájékoztatás, 

nyilvánosság;  

c) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy 

kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások 

megszerzése;  

d) az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása;  

e) a műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül 

megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló telepi infrastruktúra-fejlesztés, az 

üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei. 

Pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 

A pályázatok benyújtására 2016.augusztus 5. naptól 2018.augusztus 6. napjáig van lehetőség. 
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Értékelési határnapok: 

- 2016. október 5.  

- 2017. január 5.  

- 2017. április 5.  

- 2017. július 5.  

- 2017. október 5.  

- 2018. január 4.  

- 2018. április 5.  

- 2018. augusztus 6 

 

 

 




