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Megjelent az „VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” 

című felhívás 
 
A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a 
hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák 
elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek 
létrehozására is.  
 
A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének 
növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, 
tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá állattartáshoz 
kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére is. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek 
épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a 
megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A 
Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, 
fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.  
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és 
fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése 
az alábbi célterületi bontás szerint: 
1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése 
2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése 
3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 
4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése 
5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése 
 
B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló 
energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület 
kapcsán egységesen: 
1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság 
javítása 
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
 
Az önállóan nem támogatható tevékenységek (pl. telepen belül megvalósítandó 
infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés, telepirányítási rendszer telepítése, istállón belüli 
trágyakezelés technológiájának korszerűsítése, szervestrágya kijuttatás eszközeinek és 



munkagépeinek beszerzése) felsorolását és támogathatóságának feltételeit a felhívás 3.1.2. 
fejezete tartalmazza.  
 
A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel 
érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek 
tekintetében minimum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft, a 4. és 
5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében 
maximum 2 milliárd Ft. 
 
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. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 
százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott 
projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2021. február 1. napja 
között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi 
értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra: 
Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2. 
Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1. 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd 
Ft. 
 
Felhívás letöltése 
 
 

Megjelent a „VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése”  
című felhívás 

 
A Felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának 
javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A felhívás a kertészeti 
létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő 
korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását. A 
Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, 
fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése 
2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és 
burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények 
létrehozása, korszerűsítése 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: növényházi művelő eszközök beszerzése, 
infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott 
korlátozás figyelembevételével.  
 



Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is 
- maximum 2 milliárd forint. 
 
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. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 
százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott 
projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 19. naptól 2021. 
február 19. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 
együttesen elbírálásra: 
Első szakasz: 2020. október 19. - 2020. november 20. 
Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19. 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd 
Ft. 
 
Felhívás letöltése 
 
 

Közelgő határidők a Magyar Falu Programban 
 
 
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása 
Igényelhető maximális támogatási összeg: új építés esetén 150 millió forint, felújítás, átépítés, 
átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés esetén 100 millió forint, felújítás, átépítés, 
átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül 50 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 4. 
 
MFP-OTF/2020 - Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása, 
Igényelhető maximális támogatási összeg: Új építés esetén 30 millió forint, tornaszoba 
fejlesztése, felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése esetén 15 millió forint. 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 4. 
 
MFP-FHF/2020 - Faluházak felújítása 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása, 
közös önkormányzati hivatalok 
Igényelhető maximális támogatási összeg: Közös önkormányzati hivatal esetében a székhely 
település tekintetében 50 millió forint, helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek 
önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn 50 millió forint, közös önkormányzati hivatal 
esetében a tagtelepülés/kirendeltség esetében 30 millió forint.  
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 4. 
 
MFP-SZL/2020 - Szolgálati lakás 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 30 millió forint 



Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 4. 
 
MFP-FVT/2020 - Temető fejlesztése 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Helyi önkormányzatok 
Igényelhető maximális támogatási összeg: A felhívás 2.1.1.1. pontjában meghatározott 
tevékenységekre 30 millió forint, a 2.1.1.2. pontjában meghatározott tevékenységekre 5 millió 
forint. 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 10. 
 
MFP-FFT/2020 - Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: A felhívás 3.1. pontjának megfelelő bevett egyházak 
illetve azok belső egyházi jogi személyei  
Igényelhető maximális támogatási összeg: A felhívás 2.1.1.1. pontjában meghatározott 
tevékenységekre 30 millió forint, a 2.1.1.2. pontjában meghatározott tevékenységekre 5 millió 
forint. 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 10. 
 
MFP-OKE/2020 - Önkormányzati kerékpárút építése 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 50 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 10. 
 
MFP-TKK/2020 - Építési telek kialakítása, közművesítés 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 15 millió forint, telkenként max. 5 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 10. 
 
MFP-EIM/2020 - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok 
Igényelhető maximális támogatási összeg: 5 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 10. 
 
MFP- IEF/2020 Iskolaépület felújítása 
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Területileg illetékes Tankerületi Központok 
Igényelhető maximális támogatási összeg: Iskolaépület felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, 
korszerűsítés férőhely bővítés esetén 100 millió forint, felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, 
korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül 50 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 18. – MÓDOSÍTOTT Határidő 
 
MFP-ITF/2020 Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése  
A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Területileg illetékes Tankerületi Központok 
Igényelhető maximális támogatási összeg: Iskolai tornaterem felújítás, átépítés, átalakítás, 
bővítés, korszerűsítés esetén 50 millió forint 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. szeptember 18. – MÓDOSÍTOTT Határidő 
 
A pályázati kiírások, útmutatók az alábbi linkre kattintva tölthetők le: 
 
Magyar Falu Program 
 

 



Folytatódik az értékmentés:  
A Népi Építészeti Programban szeptember 14-ig várják a támogatási kérelmeket 

 
A Teleki László Alapítvány lebonyolításában, évi 1,5 milliárd forintos keretből zajló program 
célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak – 
szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti értéket képviselnek. 
 
A program iránt egyre nagyobb az érdeklődés, így a Teleki László Alapítvány július 31-én 
újra megnyitotta a lehetőséget kérelmek benyújtására. Az érdeklődők ezúttal is szakmai 
előkészítésre és épületfelújításra igényelhetnek támogatást. 
 
A Népi Építészeti Program a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló, épített örökség 
egyedi elemeinek veszélyelhárításához, megóvásához, részleges vagy teljes helyreállításához 
biztosít forrást. Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként legalább 
500 ezer, legfeljebb 20 millió Ft. 
 
A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi 
önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség 
legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a. 
 
A támogatási kérelmek elbírálását a Miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért bíráló 
bizottság végzi. A döntés meghozatalát követően a kérelmezőt írásban értesítjük a döntésről. 
 
A támogatási kérelmeket 2020. szeptember 14. 17 óráig lehet benyújtani a Teleki László 
Alapítvány által üzemeltetett online felületen: www.telekialapitvany.hu/nepi-epiteszeti-
program/ 
 
További információ a kapcsolat@nepiprogram.hu e-mail címen kérhető. 
 
Forrás: www.telekialapitvany.hu 
 
 
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 

 


