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Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás 
 
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú felhívás célja, hogy a mezőgazdasági termékek 
értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti 
erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás 
vállalati hatékonyságának növelése érdekében.  
 
A pályázók eszközök, gépek beszerzésére, épület kialakítására, felújítására és új technológiai 
rendszerek kialakítására is pályázhatnak. A projektben igényelhető minimum támogatás 100 
millió Ft, a maximum 5 milliárd Ft. 
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 
vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységet 
fejlesztő támogatást igénylők. 
 
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 
Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be: 
Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amennyiben: 
 a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul; 
 a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik. 
 
2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 
A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be: 
Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amennyiben: 
 a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 

2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; 
 a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 

2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására 
irányul; 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik. 
 
A felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, 
élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek, tevékenységek támogathatóak, a következő 



bontás szerint: 
 
A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai 
fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint: 
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 
2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 
 
B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló 
energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán 
egységesen 
1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek 
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
 
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. 
február 8. napjáig van lehetőség.  
Első benyújtási szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31. 
Második benyújtási szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14. 
 
A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva érhetők el:  
 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-
421-422-2-21-kdszm-felhvs 
 

 
 

Megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 
fejlesztések támogatása” című felhívás 

 
A VP2-4.1.8-21 kódszámú felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti 
ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az új digitális 
szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének 
támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének 
ösztönzése. 
 
Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, többek között szántóföldi 
növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó 
helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas gépek beszerzésére, mezőgazdaság 
digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevételére.  
 
Azok a mezőgazdasági termelők jogosultak támogatásra, melyek az utolsó teljes lezárt üzleti 
évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származott.  
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
A szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó 
tevékenységek támogathatóak önállóan: 
 helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas 

mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, 
amelyek képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére 
(ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak), 



 helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, 
teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra 
alkalmas kombájnok beszerzése, 

 helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, 
teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás 
követelményeinek megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése, 

 helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos 
csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt 
permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket), 

 a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez 
szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali 
számítógép, 

 a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök (pl.: 
automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és 
állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése, 

 meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai 
fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők 
szabályozása  

 a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben 
benyújtott támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő 
mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá 
tétele berendezések és technológiák modernizálása révén 

 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása a 
felhívás 3.4.1.1. fejezet III. és az 5.7 pontjának figyelembe vételével, az alábbi 
tématerületekhez kapcsolódóan: 
 precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások 

igénybevétele, 
 agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján 

növényvédelmi előrejelzések készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások 
igénybevétele, 

 abiotikus környezeti tényezők "okos" monitoringja (zárt termesztő berendezések 
esetében), 

 műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése és az ahhoz 
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, 

 menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz kapcsolódó 
tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, 

 differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó 
tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, 

 farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az ahhoz 
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, 

 a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása, 
a felhívás 3.4.1.1. III. 1. pontjának figyelembe vételével. 

 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is 
- minimum 5 millió forint, maximum 250 millió forint. A támogatás maximális mértéke az 
összes elszámolható költség 50%-a.  
 



A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. november 19. napjáig az 
alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség: 
Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9. 
Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23. 
 
A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva érhetők el:  
 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-
fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs 
 
 
 
Megjelent a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” című felhívás 

 
A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent a VP2-4.1.3.5-21 kódszámú Kertészeti 
üzemek megújításának támogatása című felhívás alapján kertészeti tevékenység végzéséhez 
szükséges - építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzésére lehet támogatást 
igényelni akár 25 millió forint értékben 2021. július 7. napjától.  
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mezőgazdasági termelők, akik 
igazolják, hogy: 
 A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági 
termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek 
és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik. 

 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. 

 
Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti 
eszközök, gépek beszerzése támogathat önállóan a felhívás keretében: 
 mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek, 
 önjáró és vontatott betakarítógépek, 
 szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony, 
 talajművelő gépek, 
 egyes kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése, 
 maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor legfeljebb 10 000 000 Ft 

értékben. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is 
- maximum 25 millió forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 
50%-a. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig van 
lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 
kerülnek együttesen elbírálásra: 
Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20. 
Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3. 



 
A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva érhetők el:  
 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4135-
21-kdszm-felhvs 
 

 
Indul a "Külterületi helyi közutak fejlesztése" elnevezésű felhívás az első 

kérelembenyújtási időszaka 
 
A VP6-7.2.1.1-21 felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati 
vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul 
hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások 
elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül 
pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez. 
 
A felhívás keretében akár 300 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a 
vidéki térségben működő önkormányzatok és önkormányzati társulások, 95 %-os támogatási 
intenzitással. 
 
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, 
helyrajzi számmal ellátott, már meglévő: 
a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása; 
b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának 
felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése. 
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak önállóan, de 
választhatók: 
a) Szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek 
korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás 
b) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések 
c) A projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek, terület-előkészítés, műszaki ellenőri 
szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment 
d) A projekt megvalósításához szükséges ingatlan vásárlása 
e) Zöldterület-építési, útfásítási, átalakítási munkák kizárólag a felhívás kötelezően 
megvalósítandó tevékenységeihez, a fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan 
f) Sárrázó kialakítása, felújítása kizárólag a felhívás kötelezően megvalósítandó 
tevékenységeinek keretében, a fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan. 
 
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására a 2021. június 30. naptól 2022. 
november 30. napjáig lehetőség. 
Első szakasz: 2021. június 30. – 2021. július 13. 
Második szakasz: 2021. július 14.– 2021. július 27. 
 
A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva érhetők el:  
 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-cm-vp6-7211-21-
kdszm-felhvs 
 



Településfásítási Program 2021 
 

A Településfásítási Program 2021-ben induló második ütemében összesen 24 ezer sorfát 
igényelhetnek azon 10 ezer fő alatti települések, akik sikeres igénylőként nem vettek részt a 
program 2020-as első ütemében. Az igénylésre való jogosultság ellenőrzését segíti a 
településlista, melynek összeállítása a 2019. január 1-jei KSH adatok alapján történt. 
 
Ismét 19 fafajból választhatnak az érdeklődők, településenként minimum 10, maximum 30 
sorfát. A regisztráció 2021. június 10-én, az igénylés előzetes regisztráció után július 5-én 
indul, az ültetések pedig 2021 őszén és 2022 tavaszán valósulnak meg. A minisztérium most 
is teljes ültetési csomagot biztosít, amely a nagyméretű földlabdás sorfa mellett annak 
tárolását, nevelését, szállítását, és az ültetéshez szükséges eszközöket (mint támasztó karó, 
mulcs és favédő rács) is tartalmazza. Az igényléseket önkormányzatoktól, illetve a településen 
működő állami, önkormányzati és egyházi intézményektől, valamint civil szervezetektől 
várják.  
 
https://orszagfasitas.hu/ 
 

 
 

Megjelent a 35/2021. (V.21.) számú Kincstár Közlemény 
 
A https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ internetes honlap Közlemények menüpontjában 
közzétételre került a 35/2021. (V.21.) számú Kincstár Közlemény a Vidékfejlesztési Program 
keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott projektek 
tárgyának cseréjére vonatkozó bejelentés szabályairól. 
 
A közlemény útján közzétételre került a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent 
pályázati felhívások alapján megvalósított projektek tárgyának cseréje bejelentéséhez 
szükséges formanyomtatvány és a kapcsolódó kitöltési útmutató, továbbá összefoglalja a 
tárgykört érintő legfontosabb gyakorlati tudnivalókat.  
 
Magyar Államkincstár 
 

 
 

Tájékoztatás energetikai tanácsadásról 
 
A Magyar Államkincstár https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu internetes honlap 
Támogatások/Vidékfejlesztési Program 2014-2020 menüpontjában a Hasznos információk 
beruházási intézkedésekhez pontból, illetve a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hasznos-
informaciok-beruhazasi-intezkedesekhez linken keresztül elérhető Rövid tájékoztatók között 
új tartalom jelent meg Tájékoztatás energetikai tanácsadásról címmel. 
 
Magyar Államkincstár 
 

 
 



HACS munkaszervezeti iroda ügyfélfogadás 
 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodája 2021. május 5. napjától új 
nyitva tartás szerint várja az érdeklődőket.  
 
Ügyfeleink és a munkatársaink egészségének megóvása érdekében irodánk kizárólag 
előzetes időpont egyeztetéssel (telefon, e-mail) fogad személyesen ügyfeleket. 
 
Az irodába történő belépéshez kötelező a szájmaszk használata és az 1,5 méteres 
távolság betartása! 
 
HACS munkatárs elérhetőség:  
Tábori Mónika – munkaszervezet-vezető helyettes – monika@cserhatalja.eu (30/718-0902) 
 
Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük! 
 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete 
 
 
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 

 


