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Vidékfejlesztési Program 
Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás 

címe 

VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások 

támogatása 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP3-5.1.1.1-16  

Támogatást 

igénylők köre: 

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben: 

a. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az 

azt megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel 

rendelkezik. 

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a 

továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a 

mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a 

felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” 

című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem 

szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a 

mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes 

megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 7. számú melléklete 

szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. 

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: 

NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az 

üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a 

teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret 

számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az 
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állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított 

igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba 

és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre; 

b. igazolja, hogy: 

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt 

megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott. A 

mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását 

a felhívás 12. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni. 

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

3. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

4. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 

vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok 

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell 

származnia, és 

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A szélsőséges időjárási jelenségek (téli és tavaszi fagykár, hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű csapadék, viharkár, jégkár) 

évről-évre komoly károkat okoznak a gabona-, olajnövény- és kertészeti termelésünk alakulásában, mely jelentős hatással 

van az egész ágazat kibocsátására versenyképességére és jövőbeni eltartó képességére. A klímaváltozáshoz történő adaptáció, 

a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás, valamint a kármegelőző és - mérséklő tevékenység azonban mégis elmaradott 

Magyarországon, mely részben az ágazat gyenge finanszírozásának és a kármegelőző beruházások magas költségének, 

valamint a termelő beruházások elsőbbségének köszönhető. 

A felhívás szem előtt tartja az EU kármegelőzésre irányuló törekvéseit, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

megelőzési elvét, mely szerint a veszteségekkel fenyegető jelenségek megelőzésének költsége akár több nagyságrenddel is 

kisebb, mint a bekövetkezett kár helyreállításának várható ráfordítása. A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a 

klímaváltozás eredményeként bekövetkezett katasztrófaesemények és kedvezőtlen éghajlati jelenségek kártételeinek 

megelőzésére irányul. 

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek közül egy vagy több célt szolgáló beruházás megvalósítása kötelező: 

a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása. 

Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni: 
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• jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott 

technológiához szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése). 

b) Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: 

Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni: 

• esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához 

szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése). 

c) Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: 

Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni: 

• tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen 

füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése. 

Beadás 

határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 6. napjától 2019. január 7. napjáig van lehetőség. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt 

esetén maximum 100 millió forint. 

b) A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott 

projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a; 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,72 milliárd Ft. A támogatott projektek 

várható száma: 210 db 

 


