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Megjelent a VP3-4.2.1.3-21 Takarmány előállító üzemek fejlesztésének 
támogatása című felhívás 

 
A felhívás keretében többek között takarmány előállításához kapcsolódó új eszközök 
beszerzésére, technológiai rendszerek kialakítására és felújításra, szállítójárművek 
beszerzésére, illetve energiahatékonyságot növelő fejlesztésekre lehet pályázni. Az 
igényelhető támogatási összeg 50 millió Ft-tól 2 milliárd Ft-ig terjedhet. 
 
A felhívás célja a haszon- és a kedvtelésből tartott állat takarmányozását szolgáló termékek 
előállítását és piacra jutását elősegítő, technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti 
erőforráshatékonyságot célzó beruházások támogatása. 
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket együttesen teljesítő, 
a TEÁOR 109 besorolás szerinti, takarmány előállítási tevékenységet fejlesztő 
támogatást igénylők: 
Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amennyiben: 

a. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására 
irányul. 

b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik. 
c. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2309 árucsoportba 

tartozó), haszon- és kedvtelésből tartott állatok takarmányozására szolgáló termékek 
előállítására irányul. 

 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében nincs lehetőség. 
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
A) A takarmány előállításhoz kapcsolódó mezőgazdasági termékek értéknövelése, a 
piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása: 
 Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 

rendszerek kialakítása. 
 A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az 

alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök 
beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása. 

 Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy 



raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése. 
 A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan 

épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése. 
 A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan 

energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek 
műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések). 

 Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N 
járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 5.7 pontjában 
rögzített felső korlát figyelembe vételével. 

 
B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló 
energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazásának támogatása: 
1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: Energiahatékonyság 
fokozása a takarmány előállítást folytató üzemekben: meglévő, a takarmány előállítását 
szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai 
hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése. 
 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő 
szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 

 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése 
(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje 
korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos 
korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 

 Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri 
világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és 
időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást 
eredményeznek stb.); 

 Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése 
(Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 
energiatakarékos berendezések beszerzése.). 

 
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: A takarmány előállítást 
folytató üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termelési és 
előállítást szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények 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 telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia 
fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.  A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
szolgálhatják a takarmány előállítási tevékenységre alkalmas, energiahatékonysági 
korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia 
ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 
2 milliárd Ft. 



 
A támogatás maximális mértéke a nem közép-magyarországi régióban az összes 
elszámolható költség 50%-a. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 27. napjától 2021. december 21-ig az 
alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. 
 
Első szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 09. 
Második szakasz: 2021. november 10. – 2021. november 23. 
Harmadik szakasz: 2021. november 24. – 2021. december 7. 
Negyedik szakasz: 2021. december 08. – 2021. december 21. 
 
A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva letölthetők: 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-takarmny-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-
vp3-4213-21-kdszm-felhvs 
 

 
Új felhasználói kézikönyv a kifizetés igénylés benyújtásához 

 
 
A Vidékfejlesztési Program beruházási felhívásain támogatói okirattal rendelkező 
kedvezményezettek részére az elektronikus felület használatához és kifizetési igénylés 
benyújtásához új FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV vált elérhetővé mellékleteivel együtt, 
amely általános útmutatást tartalmaz és egységesen alkalmazandó valamennyi beruházási 
intézkedés esetén. 
 
Az adott felhívásra vonatkozó speciális útmutatást, illetve elvárásokat tartalmazó útmutató 
függelékként kapcsolódik a Felhasználói Kézikönyvhöz. 
 
A Felhasználói Kézikönyv a Kincstár honlapján a Támogatások/Vidékfejlesztési Program 
2014-2020 menüpontban (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok) az egyes 
felhívásokra kialakított tartalmak felületén a Tájékoztatók panel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ cím alatt érhető el a mellékleteivel és az adott 
felhívás speciális útmutatójával együtt. 
 
Magyar Államkincstár 
 
www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
 
 

Új Közlemény az ügyfélnyilvántartáshoz kapcsolódóan 
 
Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel 
és változás bejelentés szabályairól 2021.07.21. napjától az 58/2021. számú Kincstár 
Közlemény rendelkezik.  
 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamu-
kincstar-kozlemeny 
 
 



Megjelent a Népi Építészeti Program legnépszerűbb eleme:  
A szakmai előkészítésre és/vagy épületfelújításra igényelhető támogatás 

 
Immár ötödik éve nyújt lehetőséget védett népi építészeti emlékek támogatására a Magyar 
Kormány által létrehozott Népi Építészeti Program, mely 2019 óta a Teleki László Alapítvány 
lebonyolításában, a Miniszterelnökség támogatásával évi 1,5 milliárd forintos keretből 
működik. A Program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett 
épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti 
értéket képviselnek. 
 
A Népi Építészeti Program a védett népi építészeti emlékek eredeti történeti szerkezeteinek 
megtartó szemléletű megújulását támogatja. 
 
A Program által támasztott kritériumokat tartalmazó dokumentumok (Tájékoztató, Útmutató, 
Műszaki Segédlet, Gyakran Ismételt Kérdések) a www.nepiprogram.hu oldalon, regisztrációt 
követően érhetők el.  
 
Amennyiben az ingatlan megfelel a Program által támasztott követelményeknek, úgy a 
pályázó jogosult támogatási kérelem benyújtására, melynek segítségével anyagi és szakmai 
támogatást kaphat az ingatlan felújításához szükséges szakmai előkészítő dokumentációk 
elkészítéséhez, illetve – szakmai előkészítő dokumentációk birtokában – az épület 
felújításához. 
 
A támogatás célja: 
Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek 
 veszélyelhárítását, 
 állagmegóvását, valamint 
 részleges vagy teljes helyreállítását 
megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, valamint 
épületfelújítási és karbantartó tevékenységekhez, amelyek az épített örökségnek műemléki 
értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei. A forrás felhasználása ezen elsődleges 
célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti 
értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító 
kezdeményezéseinek előkészítését is. A forráson keresztül a Megvalósító célja a 
hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák 
újraélesztésével. 
 
Támogatás összege és mértéke: 
Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként 
 szakmai előkészítésre minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft, 
 épületfelújításra minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft. 
 
A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a nemzetiségi 
önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség 
legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a. 
A támogatás folyósítása – a megvalósítás ütemének megfelelően – támogatási előleg 
formájában egy, vagy több részletben történik. 
  
A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk: 
A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2021. szeptember 6-án nyílt meg. A 



kérelmek benyújtási határideje 2021. október 21. 24:00 óra, melyet a Teleki László 
Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu), kizárólag elektronikus 
formában tehet meg. 
 
A támogatási kérelmek elbírálását a Miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért 
szakmai Bíráló Bizottság végzi. A döntés meghozatalát követően a kérelmező írásban kap 
értesítést a döntésről. 
 
További információ a kapcsolat@nepiprogram.hu e-mail címen kérhető. 
 
Forrás: www.telekialapitvany.hu 
 
 

Civil szervezeti vezető online workshop 
 
A Civil Központok Hálózata civil szervezeti vezető online workshop sorozatot szervez 2021. 
október és december között. A workshop program rövid ciklusú, 20 órából, 10 alkalomból 
álló programsorozat. Alkalmanként 2x45 perc időintervallumban kerül megrendezésre, heti 
egy alkalommal várhatóan 16 és 18 óra között. 
 
A képzés témakörei: 
1. A kezdetektől a professzionális működésig 
2. Vezetési önismeret, szakmai személyiségfejlesztés 
3. Jogi, és pénzügyi ismeretek a mindennapokban 
4. Szervezeti kommunikáció, PR és marketing 
5. Rendezvényszervezési alapismeretek 
6. Projektmenedzseri és pályázati ismeretek (NEA; Falusi Civil Alap; Európai Uniós 
források) 
7. Fiatalok bevonása a civil szervezetek életébe, szervezet és közösségépítés 
8. Hogyan spórolhat időt, pénzt és energiát egy civil szervezet a könnyen tanulható digitális 
eszközök használatával!? 
9. Társadalmi felelősségvállalás – Nonprofit és forprofit szervezetek kapcsolata, egymás 
támogatása 
10. Önkéntesség, adományozás 
 
A képzés 3 csoportban indul, a résztvevők Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-
Bihar megye civil szervezeteinek jelenlegi vagy leendő vezetői. 
 
Jelentkezni az alábbi linken lehet 2021. október 1-jéig: 
https://forms.gle/93a9Duw4ZoEgtaNy8 
 
A workshop program célja civil szervezeti vezetők számára olyan gyakorlati információkon 
alapuló információk és tapasztalatok átadása, megvitatása, amelynek segítségével képessé 
válnak az általuk irányított civil szervezetek fenntarthatóságának megteremtésére, céljaik 
sikeres megvalósítására, források sikeres bevonására, azok hatékony elköltésére, 
kommunikációjuk hatékonyságának maximalizálására és a növekedésük biztosítására. 
 
Forrás: Nógrádi Civil Hírlevél - Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
 



 
HACS munkaszervezeti iroda ügyfélfogadás 

 
 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodája minden hétköznap 8:00 és 
16:00 között várja az érdeklődőket.  
 
Ügyfeleink és a munkatársaink egészségének megóvása érdekében irodánk kizárólag 
előzetes időpont egyeztetéssel (telefon, e-mail) fogad személyesen ügyfeleket. 
 
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 

 


