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Pályázati felhívás kisméretű terménytárolók, -szárítók és -tisztítók 
építésére, korszerűsítésére 

A felhívás kódszáma: VP2-4.1.2-16 

 
Újabb, mintegy 19,68 milliárd forint keretösszegre pályázhatnak a mezőgazdasági termelők és 
csoportjaik a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.2-16 kódszámú, „Kisméretű terménytároló, -
szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című pályázat keretében. 
 
A pályázati felhívás elsődleges célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a 
megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak, valamint erőforrás-
hatékonyságának biztosításával. 
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
 
A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése  
Támogatható tevékenységek:  
 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 célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a telepen belüli 
energiahatékonyság fokozása. 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) 

 
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása 
igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, 
illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia 
fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése 
engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja 
meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását. 
 
A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelmet benyújtására:  
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. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal 
számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók) 
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 
 
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.  
 
A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be a www.mvh.gov.hu weboldalon 
2016. augusztus 5. és 2018. augusztus 6. között. Az első értékelési határnap 2016. október 5. 
Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 
 
Pályázati felhívás letöltés 
 

 

Elérhető a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató 
a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában 

Megjelent a „Vidékfejlesztési Program 2014-2020 – Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei” című útmutató, mely 2016. május 2-től hatályos. A kézikönyv magába 
foglalja az ezzel kapcsolatos kommunikáció valamennyi vizuális követelményét. A VP KTK 
2020 arculati előírásai minden Vidékfejlesztési Programot érintő projektre vonatkoznak. 
 
Arculati kisokos elérhetőség 
 
 

Vállalkozói hitelek Európai Uniós forrásból 0%-os kamattal! 

 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése célú Hitelprogram” (GINOP-8.3.1-16 kódszámú) 
termékdokumentációja. 
 
A hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, 
amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon 
egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. 
 
A kölcsönfelvevők köre: A Hitelprogram keretében a Kölcsönt devizabelföldinek minősülő 
egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet. 
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44 milliárd forint. 
 
Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1 millió Ft - maximum 600 millió Ft. 
 
Jelen felhívás keretében a 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint Mikro-, Kis- és 
Középvállalkozások (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet) 
nyújthatnak be hitelkérelmet. 
 
A Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram 
termékdokumentációja az alábbi linkre kattintva érhető el:  
 
Hitelprogram termékdokumentáció 



 
 

GENERALI a Biztonságért Alapítvány közösségi pályázatai 
 
 
A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése 
érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre az alábbiakban részletezett témakörökben. A 
pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott 
szervezetek, intézmények jelentkezhetnek. Az Alapítvány olyan pályázók számára kíván 
pénzbeli támogatást nyújtani, akik pályázatuk alapján tevékenységükkel elköteleződést 
vállalnak a Generali a Biztonságért Alapítvány céljaival és küldetésével.  
 
A pályázatok benyújtásának ideje: 2016. február 22.-október 31. között. 
A pályázatok megvalósításának határideje: 2017. június 30. 
 
Pályázati témakörök:  
I. témakör: Gyógyító és szociális tevékenység, sürgősségi betegellátás, elsősegélynyújtás és 
mentési tevékenység  
II. témakör: Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés, kármegelőzés  
III. témakör: Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport  
 
 I. pályázati témakör  
Gyógyító és szociális tevékenység támogatása, sürgősségi betegellátás, mentési 
tevékenység, elsősegély-nyújtási ismeretek terjesztése a lakosság körében  
A pályázat tárgya 
A pályázat tárgya a gyógyító, szociális és mentési tevékenységet végző szervezetek 
mindennapi munkáját segítő tevékenység, amely vonatkozhat a betegellátás színvonalát javító 
műszerek, egészségügyi eszközök beszerzésére, tárgyi feltételek és közérzetet javító 
programok biztosítására, illetve a munkavégzéshez szükséges munkafelszerelések 
beszerzésére. A pályázat tárgyát képezi továbbá az elsősegélynyújtás oktatása és terjesztése a 
lakosság körében, e témában kiadványok készítése, oktatások tartása. Ezen eseményeken 
fontos az elméleti és gyakorlati oktatás biztosítása, többek között az életmentési 
alapfogalmak, az elsősegély-nyújtási ismeretek, illetve a háztartásban és iskolában előforduló 
balesetek és azok megelőzésére vonatkozó tudnivalók megosztása.  
 
A pályázók köre  
Civil szervezetek, közigazgatási szervezetek, oktatási intézmények. 
 
II. pályázati témakör 
Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés és kármegelőzés, valamint a közrend, 
közbiztonság és vagyonbiztonság védelme  
A pályázat tárgya  
A pályázat tárgya a közlekedésbiztonsági módszerek, ismeretek, technológiák terjesztése, a 
baleset-megelőzési szemléletformálás, illetve a vagyontárgyakban és a környezeti értékekben 
bekövetkezett károsodás esetén alkalmazható kárenyhítési és kármegelőzési módszerek 
ismertetése, elterjedésük elősegítése. A pályázat tárgya továbbá a fenti témákhoz kapcsolódó, 
elsősorban iskoláskorú gyermekek számára megrendezésre kerülő közlekedésbiztonsági 
vetélkedők, elméleti és gyakorlati oktatások szervezése. A megvalósítás kiadványok, 
oktatások, rendezvények és eszközök terjesztésével, népszerűsítésével is történhet. 
 



A pályázók köre  
Oktatási intézmények, civil szervezetek, közigazgatási intézmények, önkormányzatok.  
 
III. pályázati témakör  
Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport  
A pályázat tárgya  
A pályázat tárgya a gyermek, felnőtt és ifjúsági szabadidősport népszerűsítését szolgáló 
rendezvények, valamint az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra, betegség-
megelőzésre nevelő programok, rendezvények, oktatások megvalósulásának támogatása. A 
szabadidős rendezvények, programok köréhez tartoznak a település szintű, regionális vagy 
országos rendezvények, a tömegsport, az egészséges életmód témájához kapcsolódó szakmai 
konferenciák, gyermekbarát kupák. A támogatás kapcsolódhat egyszeri, illetve hosszabb, de 
legfeljebb 2017. június 30-ig tartó eseményhez.  
 
A pályázók köre  
Sportegyesületek, szabadidő és tömegsport szervezetek, civil szervezetek. 
 
A pályázat benyújtásának módja: Elektonikusan az online adatlap kitöltésével és a 
pályázathoz szükséges dokumentumok feltöltésével lehetséges.  
 
A pályázat benyújtása 2016. február 22-től 2016. október 31-ig folyamatos.  
 
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el 
szükség esetén külső szakértő bevonásával, és ennek során választja ki a nyertes pályázókat.  
 
A támogatás módja: A nyertes pályázók részére a pénzbeni támogatást az alapítvány 
támogatási szerződés útján biztosítja.  
 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com.  
 
Pályázati adatlap elérés és dokumentáció letöltés: 
 
http://alapitvany.generali.hu/adatlap.php 
 
(GENERALI a Biztonságért Alapítvány) 
 
 

300 millió forint közművelődési támogatás települési 
önkormányzatoknak 

 
Háromszázmillió forint keretösszegű közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot hirdet az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma olyan települési önkormányzatok számára, amelyek 
közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési 
megállapodás keretében működtetnek. 
 
A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki-technikai 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. 
 
A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok által vállalt 
önrész arányában kell megállapítani. A támogatás minimális mértéke 100.000 forint. A 300 



millió forintos keretösszeg 40%-át a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően 
alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után, 60%-át a fenti kategóriába 
nem tartozó települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal 
kötött közművelődési megállapodás alapján működő intézmény vagy közösségi színtér után 
kerül felosztásra. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések esetében, 
valamint a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér esetében a vállalt önrész mértékét háromszoros súllyal kell 
figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes fennállása esetén a 
vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell tekintetbe venni. 
 
A pályázat benyújtása elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltetett 
elektronikus rendszeren keresztül történik. 
 
Benyújtási határidő: 2016. július 15. 
 
A részletes kiírás letölthető innen:  
 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/300-millio-forint-kozmuvelodesi-tamogatas-telepulesi-
onkormanyzatoknak 
 
 
(EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság) 
 
 

Otthon Melege Program: folytatódik a háztartási nagygépek cseréje 
 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újabb 500 millió forintos keretösszeggel biztosít vissza 
nem térítendő támogatást háztartási nagygépek (hűtő- és fagyasztóberendezések) cseréjéhez. 
 
Az Otthon Melege Program keretében meghirdetett pályázat során előnyt élveznek az 
energiatakarékos készülékek beszerzését tervező nagycsaládosok és nyugdíjasok. Az észak-
magyarországi régióban a nyugdíjasok illetve nagycsaládosok 2016. július 12-től nyújthatnak 
be pályázatot. 
 
A pályázaton személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép cseréjéhez 
nyerhető el támogatás. A jelenleg rendelkezésre álló 500 millió forintos keretösszeg elosztása 
régiónként történik. Minden régióban elsőként az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező 
nyugdíjasok és nagycsaládosok nyújthatják be támogatási kérelmeiket a pályázati portálon 
keresztül, elektronikus úton. Amennyiben két nap után még marad szabad forrás, olyan 
magánszemélyek is pályázhatnak, akik korábban nem cseréltek háztartási gépet a pályázat 
keretében. 
 
A vissza nem térítendő támogatásban részesíthető pályázatokat az arányosan elérhető energia- 
és CO2-megtakarítás figyelembevételével rangsorolják. A támogatás mértéke az új hűtőgép 
vagy fagyasztógép vételárának 50 százaléka, azzal a kitétellel, hogy a támogatás összege A+ 
energiaosztályú készülék választása esetén maximum 25.000 forint, A++ energiaosztály 
esetén 35.000 forint, míg A+++ energiaosztályú háztartási nagygép esetén legfeljebb 45.000 



forint.  
 
A részletes pályázati útmutató az alábbi linkre kattintva érhető el. 
 
https://hgcs-2016.nfsi.hu/ 
 
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály) 
 
 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
3053 Kozárd, Fő út 12.  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 


