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VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása 

Pályázat benyújtása 
Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2018. február 15. 

napjától 2020. augusztus 31. napjáig van lehetőség. 

Projekt helyszíne A projekt megvalósítási területe borvidékbe sorolt település. 

Pályázat célja és 

összege 

Pályázat célja: 

Jelen Felhívás kizárólag az új telepítési engedéllyel rendelkezők 
számára biztosít támogatást.  
 
Magyarországon a történelmi borvidékek rendszere több évszázados 

hagyománnyal rendelkezik. A borvidékek részei a kultúrtájnak, amelyek 

fejlesztése és megőrzése is kiemelt fontosságú feladat. A borvidékeken 

koncentrálódik a szőlő műveléséhez, a borkészítéshez szükséges 

szakértelem és infrastruktúra.  

A borvidékhez tartozás a bor értékesítésekor is megjelenő minőségi 

jelző, amely a gazdálkodók jövedelembiztonságát növeli, ezért a 

Felhívás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló 

telepítésekhez nyújt támogatást. 

Igényelhető támogatás összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni 
projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén 
maximum 150 millió Ft.  
 
Támogatás maximális mértéke: 
  

 Közép-Magyarországi régió: egyéni projekt: 40 %, Kollektív 
projekt: + 10 százalékpont, fiatatl mezőgazdasági termelő: + 10 
százalékpont. 

 Nyugat-Dunántúli régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt: 
+ 10 százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő: + 10 
százalékpont. 

 Közép-Dunántúli régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt + 
10 százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő: + 10 
százalékpont. 
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 Dél-Dunántúli régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt + 10 

százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő + 10 százalékpont. 
 Észak-Magyarországi régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív 

projekt: + 10 százalékpont, fiatalmezőgazdasági termelő: + 10 
százalékpont. 

 Észak-Alföldi régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt + 10 
százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő: + 10 százalékpont. 

 Dél-Alföldi régió: egyéni projekt: 50 %, kollektív projekt: + 10 
százalékpont, fiatal mezőgazdasági termelő: + 10 százalékpont. 

A támogatás maximális mértéke: 

 A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi 
régióban az összes elszámolható költség 40%-a, 

 a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható 
költség 50%-a. 

 Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal 
megemelt támogatási intenzitás jár. 

 A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal 
megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. 

 

Kedvezményezettek 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
 
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak 
támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: 
 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes 
lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt 
üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. 

 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes 
lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt 
üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 
tevékenységből származott. 

 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív 
beruházás keretében is van lehetőség. 
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Támogatható 

tevékenységek 

 Önállóan támogatható tevékenységek: 

 
Borszőlőültetvény telepítése.  Új borszőlőültetvény telepítése. 
 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 

I. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített 
öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás 
létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-
gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók 
létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók 
kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy 
öntözővíz kivétel is lehetséges legyen 

II. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített 
öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató 
művek létrehozása 

III. Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési 
infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése 

 

 

Kötelező vállalások 

A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalja, hogy a támogatásban részesült börszőlőültetvényt a 

projektmegvalósítás befejezésétől számított 13. borpiaci év végéig, 

művelésben tartja. 

Legfontosabb kizáró 

feltételek: 

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki vagy 
amely: 

1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban 
foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben 
foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,  
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3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható 
szervezet,1  

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 
5. ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, 

amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, 

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen 
nyilatkozatot tett, 

7. ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 
végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

8. ha az Áht. 50. § (3) bekezdés alapján nem részesíthető 
költségvetési támogatásban, 

9. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási 
szabályoknak. 

 
Az ÁUF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető 
meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 
 

 aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek 
tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs 
összhangban.  

 

 

 


