
 

Terménytárolók, szárítók és tisztítók 
fejlesztésének támogatása 

 
VP2-4.1.7-21 

 
A konstrukció célja: A megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási 
és tisztítási kapacitásainak fejlesztése, új üzemek létesítése, a meglévő üzemek 
korszerűsítése. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az 
ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák 
alkalmazására. A Felhívás további célja a vidéki térségekben a meglévő munkahelyek 
megőrzése, a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása.  
 
Támogatást igénylők köre 
Területi korlátozás nélkül: 

• Mezőgazdasági termelők (legalább 6000euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek) 

o Őstermelők családi gazdaság 

o Családi mezőgazdasági társaság 

• Kollektív beruházás keretében: termelői csoport, a termelői szervezet, a 

mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, szociális 

szövetkezet 

Támogatható tevékenységek 
 
Önállóan támogatható tevékenységek 
A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, 
terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó 
eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása 
B) fókuszterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók 
energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák alkalmazása. 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek 

• Projekt előkészítés 

• Mérnöki feladatok 

• Projektmenedzsment 

• Egyéb szolgáltatások 

Önállóan nem, csak valamely, A) célterületén önállóan támogatható 
tevékenységgel együttesen támogathatóak: 

• A telepen belüli infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés 

(vagyonvédelem gépei, telepi infrastruktúra) - korlátozással 

• terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése 

vagy felújítása; 

• termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény 

nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése; 



 

• telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése; 

• telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása; 

• üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására 

szolgáló rakodógépek, targoncák – korlátozással 

Önállóan nem, csak valamely, A) célterületének a) és b) pontjában szereplő 
(Terménytisztítók és terményszárítók létesítése) tevékenységgel együttesen 
támogathatóak: 

• terménytároló létesítése; 

• előtároló létesítése. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

• Nyilvánosság biztosítása 

 
A támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 1 mrd Ft 
  
A támogatás mértéke: 40%-60% 
 
Előleg igénylés: 50% 
 

Biztosíték: előleg összegével megegyező összegű biztosíték 
 
Beadási határidő: 
 
Első szakasz:  2021. augusztus 2. - 2021. augusztus 15. 
Második szakasz:  2021. augusztus 16. - 2021. augusztus 29. 
Harmadik szakasz:  2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 12 
Negyedik szakasz:  2021. szeptember 13. - 2021. szeptember 26. 
 
Cégünknél a konzultációval egybekötött pályázati előminősítés díjmentes! 
 
További információ: 
 
Farkas Tamás mobil: +36 70 381 05 30 
okl. közgazdász, adótanácsadó e-mail: farkas.tamas@eccconsulting.hu 

mailto:farkas.tamas@eccconsulting.hu

