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TÁJÉKOZTATÓ – A BORÁSZATI TERMÉKFEJLESZTÉS ÉS 

ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK TÁMOGATÁSA  

VP3-4.2.2-16 
 (Figyelem! A tájékoztató nem teljes! Ez csak egy kivonatos anyag! Forrása a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által közzétett pályázati felhívás!) 
 

 

A támogatható tevékenységek:  

 

A támogatható tevékenységek a pályázati kiírás alapján többféleképpen csoportosíthatóak. Az első 

csoportosítási alap, hogy önállóan támogatható vagy önállóan nem támogatható tevékenységek. A 

támogatható projekt alapját az önállóan támogatható tevékenységek kell, hogy képezzék. Az önállóan 

támogatható tevékenységek is további két nagy csoportra bonthatóak. A fejlesztési beruházásokra és a 

környezeti erőforrás hatékonyságot növelő beruházásokra. A fejlesztési beruházások a vállalkozás 

versenyképességét növelő eszköz beszerzéssel és építéssel kapcsolatos tevékenységek. A környezeti 

erőforrás hatékonyság növelése főleg az anyag, víz és energiatakarékosságot, valamint a megújuló energia 

hasznosítását értjük. Magas pontszámra, azaz nagyobb nyerési esélyre a kombinált projektek számíthatnak. 

A környezeti erőforrások hatékonyság növelése elengedhetetlen. 

 

I) Az önállóan támogatható tevékenységek: 
(A felhívás 3.1 pontja szerint) 

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.  
1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-

,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek 

beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések 

korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.  

2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli 

anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz 

kapcsolódó új eszköz beszerzése.  

3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.  

B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó 

fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon 

csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság 

javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.  

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.  
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli 

energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai 

hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg. 

Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.  

erűsítése.  

 

technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.  

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.  
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli 

környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.  

- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új 

módszerek bevezetése (pl. csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve 
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környezetbarát anyaghasználattal, üvegpalackozással, környezetbarát megoldásokkal, 

szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése).  

-, ellenőrző és regisztráló 

rendszerek kiépítése, fejlesztése.  

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.  
Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok, az 

üzemen belüli építmények, a szőlő-feldolgozási tevékenység, valamint a bor-, pezsgő-, illetve habzó 

borkészítési technológia (beleértve: kiszerelés, raktározás) energiaigényének fedezése megújuló energia 

előállításával.  

kielégítése megújuló energiaforrásból.  

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus 

energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)  

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan 

legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az elérhető 

fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő 

értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg 

az adott fogyasztási hely energiafogyasztását. 

 

II) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
(A felhívás 3.1 pontja szerint) 

 felsorolt általános költségek;  

tevékenységét;  

helyiségek építése, közművek kiépítése) a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe 

vételével;  

 

-, és a vállalati infokommunikációs 

rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a felhívás 5.7 pontjában 

rögzített felső korlát figyelembe vételével;  

képező pl. puffertartály), a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;  

 

 

III) Nem támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében a 3.1.1. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően (a jelen anyagban 

fentebb a I) és II) pontban feltüntetett tevékenységek) más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel 

az alábbi tevékenységekre:  

beszerzése;  

-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása.  
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A támogatást igénylők köre:  

 

Alanyi kör Méret Működés ideje Mg árbevétel 
A támogatott tevékenységhez 

felhasználható borászati termékek 

Mezőgazdasági 

termelő 
nem értelmezett 

Minimum egy 

teljes lezárt üzleti 

év 

az árbevétel 

legalább 50% 

mezőgazdaságból 

származik 

b. a támogatott tevékenységhez 

Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 

2307, 2308 árucsoportba tartozó) 

borászati termékeket használ fel; 

c. a támogatással érintett 

tevékenysége kizárólag Annex I. 

(2204, 2209, 2307, 2308 

árucsoportba tartozó) borászati 

termék előállítására, kiszerelésére és 

tárolására irányul. 

Nem 

mezőgazdasági 

termelő 

Csak mikro és 

kis vállalkozás 
nem értelmezett 

TCS, TÉSZ nem értelmezett 

a tagokra 

összeszámolva az 

árbevétel 

legalább 50% 

mezőgazdaságból 

származik 

nem értelmezett 

 

 

A pénzügyi feltételek:  

 

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

A támogatás maximuma: 200 millió Ft 

A támogatás intenzitása: 50%, Közép-Magyarországon 40% 

Az előleg: Igényelhető, maximum a támogatás 50%-ig 

 

 

A költségek elszámolhatósága:  

 

Az egyes költségek elszámolhatósága korlátozott. 

 

Költségtípus 

MaxMaximális mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve (%) / 

maximális támogatási 

összeg (Ft) 

ÁltÁltalánoslános költségek és immateriális javak költségei (5.5. c és d pont) ebből: 

• közbeszerzési eljárások lefolytatása 

•      tájékoztatás, nyilvánosság 

•       műszaki ellenőri szolgáltatás 

•       könyvvizsgálat 

•       projektmenedzsment 

5% 

1% 

                0,5% 

                 1% 

                  0,5%  

                   2,5% 

IngIngatlan vásárlás (5.5. e pont) 2% 

TelTelepi infrastruktúra fejlesztése a felhívás 3.1.2.2. pontja alapján 15% 

Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a felhívás 3.1.2.2. pontja 

alapján 

3% 

BorBortároló tartálykapacitás bővítése a felhívás 3.1.2.2. pontja alapján 20% 

Fahordó vásárlása a felhívás 3.1.2.2. pontja alapján (nettó) 10 000 000 Ft 
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