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Kertészet korszerűsítése
Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
(VP2-4.1.3.3-16)
A pályázat célja
Jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének
növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési
módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai
fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növeléséhez is hozzájárul.

Pályázók köre
1. Mezőgazdasági termelő, amely:
a) a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből
származó legalább 6000 euró értékű STÉ1 üzemmérettel rendelkezik (a kapcsolt partner
vállalkozások figyelembe vehetőek);
b) a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származott;
2. Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában2 is van lehetőség.
3. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra,
amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Támogatható tevékenységek
Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése - új
ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése:
a) új cserjés típusú növényekből3 létrehozott ültetvény telepítése;
b) új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből4 létrehozott ültetvény telepítése;
c) meglévő, a pályázatban megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat
benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének
növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény
mérete az adott fajból eléri a meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet
(legkisebb támogatható összterület 0,5 ha, legkisebb önállóan támogatható parcellaméret:
0,25 ha);
d) meglévő, a pályázatban megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat
benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy
fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);
e) szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása;
f) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása;
g) kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik az a) – d) pontokban
meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.
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Az üzemméret kiszámításához kérje táblázatunkat!
2 A termelői csoport, a termelői szervezet, a projekt megvalósítására legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól
független - kedvezményezett által létrehozott konzorcium, a mezőgazdasági termelők tagságával működő
szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.
3
A támogatott cserjés típusú növények listáját kérje tőlünk!
4 A támogatott nem cserjés típusú évelő és félcserjetípusú növények listáját kérje tőlünk! A listában nem szereplő
növények csak Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által kiállított szakmai ajánlással támogathatók!

Az ültetvénytelepítéssel kapcsolatos elvárások
– A nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése, valamint a cserjés típusú
növények esetében a legkisebb támogatható összterületnek el kell érnie a 0,5 ha
területnagyságot, a legkisebb önállóan támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha
területnagyságot.
– Nem cserjés és félcserje típusú évelő növények, valamint cserjés típusú növények esetében
kötelező az ültetvényt annak termőre fordulásától meghatározott ideig művelésben
tartani.
– Nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítés során legalább standard
minősítésű szaporítóanyag használható fel.
– Cserjés típusú növények esetében legalább CAC. kategóriájú vagy erdészeti
szaporítóanyag szállítói származási bizonylattal és EÍK növényútlevélel rendelkező
szaporítóanyag használható fel telepítésre. Saját előállítású szaporítóanyag abban az
esetben használható fel, amennyiben rendelkezik a szaporító telep fekvése szerint illetékes
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya által lefolytatott
növényegészségügyi szemléről kiállított igazolással, amelyet az első kifizetési kérelemhez
kell mellékelni.
– A támogatást igénylőnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási
kötelezettségének eleget kell tennie.
– A támogatást igénylő az ápolási kötelezettség teljesítéséről gazdálkodási naplót köteles
vezetni papír alapon vagy elektronikus formában.
– A támogatást igénylőnek a projektet a telepítési engedély, ennek hiányában a telepítési terv
szerint kell megvalósítania, amelyről a kötelező tartalmi elemekkel rendelkező telepítési
naplót köteles vezetni.
– A támogatást igénylő cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény esetében köteles az
ültetvény termőre fordulását bejelenteni az MVH-nak.

Elszámolható költségek köre
1. Ültetvénytelepítés esetében:
a) terület-előkészítés;
b) a tápanyagfeltöltés;
c) a szaporítóanyag-beszerzés;
d) a telepítés;
e) a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat;
f) a kerítés kialakítása a 3.1.I.g) pontban meghatározottak szerint,
g) támrendszer kialakítása,
h) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása.
2. Cserje típusú növény telepítése esetén: az 1. pontban felsorolt tételek közül az a) – d) pontok.
3. Cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy
megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növelése esetében:
a) ültetvény felszámolása, kivágása;
b) terület-előkészítés;
c) a tápanyagfeltöltés;
d) a pótláshoz, fajtaváltáshoz szükséges szaporítóanyag-beszerzés;
e) a telepítés;
f) a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat
g) kerítés kialakítása a 3.1.I.g) pontban meghatározottak szerint,
h) támrendszer kialakítása,
i) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása.

4. Cserje típusú növényből létrehozott ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítése vagy
megváltoztatása (ültetvénycsere) és meglévő ültetvény területének növeléséhez kapcsolódó
költségek: a 3. pontban felsorolt tételekhez az b) - e) pontok, meghatározott összeghatárig
számolhatóak el.
5. Az 1. és 3. pontokban felsorolt kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek: pl. mérnökök
díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
6. A következő immateriális projektek: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése,
valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
7. Az 1. ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása (teljes költésvetés max. 2%-a).
8. A mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: kerítés,
kialakítása (teljes költésvetés max. 15%-a)
9. Saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet egyes munkanemekre5 meghatározott mértékig
vehető figyelembe.

Kötelező vállalások
Létszámtartás
A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a projekt
végrehajtására rendelkezésre álló, mind a fenntartási időszak alatt. Amennyiben a kötelező
művelésben tartási idő meghaladja 2023. december 31. napját, úgy a Kedvezményezett a
létszámfenntartásra vonatkozó, valamint a létszámbővítési vállalásából fakadó fenntartási
kötelezettségének 2023. december 31. napjáig köteles eleget tenni.

A támogatás összege és mértéke
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
a) egyéni beruházás esetén max. 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén max. 100
millió Ft;
A támogatás maximális mértéke:
Támogatási terület
Közép-Magyarországi
régió
Nyugat-Dunántúli
régió
Közép-Dunántúli
régió
Dél-Dunántúli régió

egyéni projekt

Támogatást igénylő
kollektív projekt

fiatal gazda

40 %

+ 10 %

+ 10 %

50 %

+ 10 %

+ 10 %

50 %

+ 10 %

+ 10 %

50 %

+ 10 %

+ 10 %

Észak-Magyarországi
régió
Észak-Alföldi régió

50 %

+ 10 %

+ 10 %

50 %

Dél-Alföldi régió

50 %

+ 10 %
+ 10 %

+ 10 %
+ 10 %
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Cserje típusú növények: ültetvény felszámolása, kivágása, talajelőkészítés, tápanyagutánpótlás, kerítésépítés, ültetés,
támrendszer építés.
Nem cserje és félcserje típusú növények: talajelőkészítés, tápanyagutánpótlás, kerítésépítés, ültetés, palántázás.

A támogatás formája
Vissza nem térítendő.

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

Biztosítékok köre
A kedvezményezettnek kizárólag az előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező
összegű biztosítékot nyújtani.

A projekt megvalósítása
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói
okirat kibocsátásáig nem kezdődött meg, a támogatói okirat kibocsátásától számított legfeljebb
24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség
1. Cserje típusú növény telepítése esetében az ültetvényt a pályázatban meghatározott ideig kell
művelésben tartani (növénytől függően 5-20 év).
2. Nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében a pályázatban meghatározott
ideig kell művelésben tartani (növénytől függően 2-25 év).

Pályázatok benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van
lehetőség.
Bővebb információért keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:
NARIZ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
H- 6720 Szeged, Arany János u. 7. VI. em. 601
telefon: +36(62) 424-361
e-mail: iroda@nariz.hu
honlap: www.nariz.hu

