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Megjelent a VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése felhívás 

 
A felhívás indokoltsága és célja: 
A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata 
számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, és kiépítésének 
elősegítése a Felhívás alapvető célja. A Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább 
sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi 
ágazat számára kínál támogatási lehetőséget. 
 
A rendelkezésre álló forrás: 
A Felhívás 1. célterületének (Baromfitartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése) 
keretében igénybe vehető keretösszeg 1 milliárd Ft. 
 
A Felhívás 2. célterületének (Sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése) 
keretében igénybe vehető keretösszeg 1 milliárd Ft.  
 
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 
Mindkét célterület esetében kizárólag a járványos állatbetegségek kockázatát csökkentő 
járványvédelmi tevékenységek támogathatóak az alábbiak szerint és mindkét célterület 
kapcsán egységesen. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
1. Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek: Állattartó telepi 
épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása.  
2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése: 
Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.  
Az önállóan támogatható tevékenységeket a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
A következő tevékenységek kizárólag az önállóan támogatható járványvédelmi 
tevékenységekhez kapcsolódóan támogathatóak:  
1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (kizárólag a felhívás 
keretében beszerezni vagy fejleszteni kívánt járványvédelmi rendszerek energiaellátását 
szolgálhatják) 
2. A telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-



fejlesztés a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével: szociális épület építése a kerítés 
vonalában, szociális épület átalakítása a fekete-fehér elv alapján zuhanyzási és teljes 
átöltözési lehetőséggel, kényszerzuhany rendszer kialakítása, szociális célú öltöző konténer 
(fekete-fehér elv alapján) beszerzése, amely a kerítés vonalába telepíthető. Telepi 
takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével. 
Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása, karanténistálló kialakítása, higiéniai sorompó 
(beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása, telepi rágcsálómentesség elősegítése az 
épületek körüli kulé kavics borítással, bálatakaró ponyva beszerzése, madárháló beszerzése. 
 
Jelen Felhívás keretében támogatás az 1. célterületen kizárólag baromfitartáshoz (házityúk, 
pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk, fürj, húshasznosítású galamb, fácán, fogoly, 
strucc, emu), a 2. célterületen kizárólag sertéstartáshoz (házi sertés és vaddisznó) 
kapcsolódó projektekhez nyújtható.  
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 27. naptól 2022. április 26. napjáig van 
lehetőség, az első értékelési szakasznapok: 2020. május 11. és 2020. május 25. 
 
A támogatás mértéke, összege: 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén 
is - maximum 30 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 10 százalékponttal megemelt támogatási 
intenzitásra jogosultak. 
 
Pályázati felhívás letöltése 
 
 

Továbbra is pályázhatnak kkv-k napelemes rendszer telepítésére! 
 

2020. szeptember 30-ig van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani a mikro-kis- és 
középvállalkozásoknak minimum 5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű 
napelemes rendszerre. A pályázat keretében támogatható a kkv-k épületeinek és az 
épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló 
napelemes rendszerek telepítése. 
 
Kizárólag olyan napelemes rendszer telepítése támogatható, amely: 
 a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló 

épületcsoporthoz kötődik; 
 az épületben működő termelési eszközök villamos-energiaigényének legfeljebb 100 

százalékát fedező, minimum 5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű; 
 kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, vagy az épülethez kötődő parkolók 

árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre; 
 olyan épületen kerül telepítésre, amelyben a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 

volt villamosenergia felhasználása. 
 
A napelemes rendszerek beszerzésén és telepítésén kívül támogatott: 



 a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, 
 az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a 

műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; 
 akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. 
 
A támogatási kérelmet olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatják be, 
amelyek rendelkeznek: minimum 3 lezárt üzleti évvel, amelyeknek a fejlesztendő 
székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási 
kérelmek benyújtását megelőző 1 évben minimum 1 fő volt. 

 
Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be: 113 Korlátolt 
felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 129 Egyéb szövetkezet, 116 Közkereseti 
társaság, 117 Betéti társaság, 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság, 575 Nonprofit 
közkereseti társaság, 576 Nonprofit betéti társaság 
 
Minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft lehet az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás, melynek mértéke maximum az összes elszámolható költség 100 %-a lehet. A 
napelemes rendszer elszámolható költsége azonban nem haladhatja meg a beépített 
napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket, amely azt 
is jelenti, hogy hiába 100 %-os a támogatás, a limit miatt, ez ténylegesen kevesebb %-ot 
jelent, viszont így is kifejezetten megéri pályázni és beruházni. 
 
Pályázati felhívás letöltése 
 
 

Módosult az „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok 
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17 kódszámú) 

felhívás 
 
Módosult a 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című fejezet: a 
támogatási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak meghosszabbításra került 2020. 
szeptember 30. napjáig. 
 
IH közlemény elérés 
 

 
Megjelent a HUNG-2020 pályázati felhívás 

 
A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására, a már 
működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben települési, tájegységi értéktárak 
létrehozására, valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítésére 
megjelent az idei évi hungarikum pályázat. 
 
Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető.  
 
A pályázat 180 millió forint keretet határoz meg hazai és külhoni pályázóknak nyomtatott és 
elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, rendezvények 
megvalósítására. A pályázaton 1 millió és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el. 



 
Az értéktár létrehozás és működtetés területén tapasztalattal bíró szervezetek 500 ezer 
forinttól 2 millió forintig terjedő támogatást nyerhetnek el, a pályázati projekt keretében a 
partner szervezetnek nemzeti értékeket kell felvennie a létrehozandó értéktárba. A célterületen 
40 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. 
 
A „Hagyomány a divatban – viselet másként” célterületet negyedik alkalommal hirdeti meg 
az Agrárminisztérium, amelyre 10 millió forint áll rendelkezésre. A pályázati konstrukció 
célja az, hogy a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrája, valamint népi kézműves 
értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása ünnepeink és hétköznapjaink részévé 
váljanak. A támogatás összege 250 ezer és 500 ezer forint között lehet. 
 
A pályázati felületen 2020. március 23. 12 órától lehet a pályázati adatlapot elektronikusan 
kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 
2020. június 1. 8 órától van lehetőség 2020. július 1. 23 óra 59 percig. Amennyiben az 
igényelt támogatások összege a beadási (véglegesítési) határidő lejárta előtt eléri a célterület 
keretösszegének 300 százalékát, a támogató 2020. június 1. 8 óra 30 perctől az adott 
célterületre a pályázatok befogadását lezárhatja. A korábbi évekhez képest fontos változás, 
hogy a pályázatokat csak a pályázati felületen kell benyújtani, papír alapon, postai úton már 
nem. 
 
Pályázati dokumentáció letöltése 
 
 

Újabb pályázatok jelentek meg a Magyar Falu Programban 
 
Újabb két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében, a pályázatok 
az egyházi, illetve önkormányzati tulajdonú közösségi tér ki- és átalakítására, valamint 
foglalkoztatás támogatására adnak lehetőséget 10 milliárd forint keretösszegben. A két 
pályázat e célok támogatásával ad lehetőséget a falvak közösségeinek megerősödésére, illetve 
a nemzeti és helyi identitástudat megszilárdítására. 
 
A két pályázati kiírás során támogatás igényelhető a közösségi terek építésére, felújítására, 
közösségi programszervező foglalkoztatására. A pályázatok hozzájárulnak a helyi 
közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javításához, a társadalmi felzárkózás segítéséhez, 
ezáltal a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.  
 
Mind az önkormányzati, mind az egyházi pályázati kiírások esetében a közösségi épületek 
külső és belső tereinek építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére 30 millió forintos 
összeghatárig igényelhető maximálisan támogatás, közösségszervező személy 
bértámogatására pedig közel 3 millió forintig. A támogatás nem használható fel 
programszervezésre, a pályázatok építési beruházásokkal járnak együtt, amelyek nem az idei, 
hanem a jövő évben kerülnek megvalósításra. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. 
április 22-től május 22. napjáig van lehetőség.  
 
Hamarosan nyílik a támogatási kérelem benyújtási lehetőség: 
 
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” MFP-ÖTU/2020. pályázati 
kiírás 
Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, 



portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd 
burkolattal való ellátása. Az igényelhető maximális támogatási összeg 30 millió Ft. A 
pályázatok benyújtására 2020. április 8. és 2020. május 8. között lesz lehetőség. 
 
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” MFP- BJA/2020. pályázati 
kiírás 
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatása (pl. 
térkő, zsaluanyag, stb.) szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok 
támogatása. Igényelhető maximális támogatási összeg: 5 millió Ft. A pályázatok benyújtására 
2020. április 8. és 2020. május 8. között lesz lehetőség. 
 
A Magyar Falu Program pályázati kiírásai az alábbi linkre kattintva letölthetők: 
 
Pályázati kiírás letöltése 
 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 
kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 
információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 
 

 

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 

 


