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Kertészet korszerűsítés 2016. december 19. napjától 2018. december 18. 

napjáig! Akár 60%-s támogatási intenzitással!  

 

Pályázati lehetőség a „VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - Kertészeti 

gépbeszerzés támogatása” pályázatra! 

 

Bízza a pályázatírást az IR Kft-re, hogy kimagasló minőségű támogatási 

kérelmet nyújthasson be! 

 

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe: 

 

 Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz 

beszerzésére:  

o kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági 

erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzésére,  

o kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek 

beszerzésére,  

o kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök 

beszerzésére,  

o maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor 

beszerzésére a felhívás 3.4.1.1. C) 7. és 5.7. pontjainak 

figyelembevételével,  

o talajművelő gépek beszerzésére (sorközművelő kultivátorok, egyéb 

kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás 

talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek) a 

felhívás 3.4.1.1. C) 8. pontjának figyelembevételével.  

 

Főbb paraméterek: 

 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 

10.000.000 Ft, kollektív projekt esetén maximum 20.000.000 Ft 

 Tisztelt Ügyfelünk és Leendő Ügyfelünk! 

Megjelent a „VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - Kertészeti 

gépbeszerzés támogatása” című pályázat! 
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Támogatási terület 

Támogatást igénylő 

egyéni 

projekt 
kollektív projekt 

fiatal 

mezőgazdasági 

termelő 

Közép-Magyarországi 

régió 
40% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Nyugat-Dunántúli régió  50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Közép-Dunántúli régió 50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Dél-Dunántúli régió  50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Észak-Magyarországi 

régió 
50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Észak-Alföldi régió  50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

Dél-Alföldi régió 50% + 10 százalékpont + 10 százalékpont 

  

 

Az IR Kft. sokéves tapasztalaton és szakmai munkán alapuló pályázatírói 

és pályázatkezelési szolgáltatásait igénybe véve ön egyszerűen pályázhat! 

 

Vegye fel a kapcsolatot velünk és pályázzon sikeresen! 

 

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. élenjáró informáltsága és 

szakmai kompetenciája révén hatékonyan biztosíthatja önnek a következőket: 

 

[Cégátvilágítás. - Pályázati feltételeknek való megfelelőség vizsgálata. - 

Pályázatírás. - Teljes projektmenedzsment, amelyben többek között tanulmány 

készítés, árajánlatok beszerzése, támogatási kérelem készítés és beküldés, 

szerződéstervezet kezelése, finanszírozás folyamatok kezelése, monitoring, szakmai 

beszámolók készítése, helyszíni ellenőrzések koordinálása, kifogáskezelés is 

biztosított.]  


