Kertészet korszerűsítése támogatás
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet.
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a) a jogszabály 1. mellékletében meghatározott, a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló
létesítmények építésére, korszerűsítésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli
infrastrukturális beruházások megvalósítására (1. célterület), pl. új gombatermesztő
létesítmények építése, gombatermesztő létesítmények átalakítása, rekonstrukciója, új
gombakomposzt előállító üzem építése, illetve meglévő üzemek bővítése, korszerűsítése,
b) a 2. mellékletben meghatározott, a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló
létesítmények építésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások
megvalósítására (2. célterület), pl. új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése, hűtőházi
rekonstrukció, felújítás,
c) az a) és b) pontban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását biztosító
beruházások megvalósítására (3. célterület).
Új építés, bővítés, valamint a meghatározott technológiai elemekkel történő felújítás esetén
támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott
bármely tevékenység komplett, új, első üzembe helyezésű technológiai rendszer beépítésével
valósul meg.
Támogatás igénybevételére jogosult
a) az a mezőgazdasági termelő, aki a meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a
01.1, 01.2, 01.3, vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez,
b) a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai,
c) a kertészeti ágazatban és burgonya ágazatban működő termelői csoport.
Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet. Ha
az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, amennyiben a
támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy a 6. mellékletben
szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított üzemmérete
legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel a 4 európai
méretegységű üzemméretnek.
Az ügyfél saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt
alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt
alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi
gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott útján az utolsó kifizetési kérelem
benyújtása előtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e
jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni.
Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási
határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 25%-ával elszámolni. Az utolsó
kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015.
január 31-ig be kell nyújtani.
A beruházást a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
Az ügyfél köteles a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított,
korszerűsített létesítményt rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások
betartásával üzemeltetni. Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével
kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig áll fenn.

Egy ügyfélnek legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke:
a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a;
b) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha
- az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy
- a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;
c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha
- az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és
- a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg.
d) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának
- 40%-a, ha az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok
leányvállalatai, a kertészeti ágazatban és burgonya ágazatban működő termelői csoport,
- 35%-a, ha az ügyfél a mezőgazdasági termelő,
e) a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámolható kiadásának 45%-a, ha a
mezőgazdasági termelő ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.
A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtani az MVHhoz, az általa rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon.
A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) ha az ügyfél őstermelő, az érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvány másolatát,
b) az 3. mellékletben szereplő értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat,
c) az 1. és a 2. célterület szerint megvalósuló
ca) építési engedélyköteles beruházás esetében a jogerős építési engedély hiteles másolatát a
hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedélyezési
eljárás megindítását igazoló dokumentumot és az építési hatósághoz benyújtott építészetiműszaki tervdokumentáció másolatát,
cb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt és
annak szakhatósági igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles,
cc) építéssel nem járó beruházás esetében műszaki leírást és dokumentációt,
d) a 3. célterület esetén:
da) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi létesítési engedélyt, vagy a vízjogi
engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot,
db) a technológiai tervet és a terv készítőjének végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát,
e) a meghatározott összeghatártól függetlenül az üzleti tervet és pénzügyi tervet,
f) induló vállalkozás esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a mezőgazdasági üzem
legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel a 4 európai
méretegységű üzemméretnek a 6. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez
kapcsolódó SFH kódok alapján,
g) a 3. célterület tevékenységei esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a beruházással
előállított energiát a 6. melléklet szerinti kertészeti tevékenység keretében saját üzemén belül
hasznosítja,
h) ha az ügyfél, vagy alkalmazottja kertészeti végzettségek valamelyikével rendelkezik, akkor
a támogatási kérelem benyújtása során többletpontra jogosult, de csak akkor, ha a támogatási
kérelemhez mellékelt nyilatkozatban vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt folyamatosan
legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt kertészeti végzettséggel rendelkező
alkalmazottat foglalkoztat,
i) zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet ügyfél esetén a zöldséggyümölcs termelői csoport írásos kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy nem

részesült és nem fog részesülni sem közvetlenül, sem közvetve más közösségi vagy nemzeti
finanszírozásban a rendelet értelmében támogatásra jogosító tevékenységek tekintetében.
Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban csak egy támogatási
kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak
helye nincs. Az MVH a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe
azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló időszakot követően terjeszt elő.
A támogatási kérelmet az MVH a rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el,
határozatát pedig a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett
értékeléssel és rangsor állításával hozza meg.
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