Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
A felhívás kódszáma:
VP3-4.2.2-16
A Felhívás célja:
A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá
a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű
borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.
A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

Támogatható tevékenységek bemutatása:
Önállóan támogatható tevékenységek
A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgőilletve 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.
Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

•

Világítási rendszerek korszerűsítése.

•

Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Új, energiataka-

•

rékos 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.
• Az anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új
módszerek bevezetése (pl. csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, üvegpalackozással, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése).
• Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, 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.
• Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy
teljes 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.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A) Általános költségek
•

projekt –előkészítési költségek
mérnöki díjak

•

közbeszerzési eljárások lefolytatása

•

tájékoztatás, nyilvánosság

•

•

műszaki ellenőri szolgáltatás
könyvvizsgálat

•

projektmenedzsment

•

B) Telepi infrastruktúra fejlesztése (pl. kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló
helyiségek építése, közművek kiépítése)
C) Ingatlan vásárlása
D) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
E) Bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer
részét képező pl. puffertartály)
F) Fahordó vásárlása

Fontosabb szakmai és műszaki elvárások:
1) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell
összeállítani.
2) A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtania.
3) Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a
hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.
4) Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős
építési engedélyt.
5) Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a
jogerős használatbavételi engedélyt.
6) Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező.

7) Az energiahatékonyság javítását célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. Az energiajavulást kamarai tagsággal rendelkező energetikai vagy technológiai tervezőnek vagy szakértőnek kell igazolni energetikai
számítással.
8) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával
kell használni, üzemeltetni. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya
nem idegeníthető el, nem adható bérbe.
9) Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a benyújtásakor hatályos Építési Normagyűjtemény alkalmazandó.
10) Amenniyben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor legalább három, azonos műszaki tartalommal
rendelkező részletes és tételes – egymástól és a támogatást igénylőtől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell csatolni.
11) A világörökségi területen csak olyan új épületre, építményre adható támogatás,
amely(ek)nek együttes bruttó alapterülete nem haladja meg az 1.000 m2-t.
12) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek beszerzése támogatható.
13) A támogatást igénylő köteles benyújtani három, egymástól és a támogatást igénylőtől
független forgalmazótól származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó magyar nyelvű árajánlatot. Amennyiben három árajánlat nem szerezhető be, úgy
a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású,
vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be.
14) Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy
mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve,
a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:
A projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 év.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben
erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 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.
2. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:
- 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 tevékenységből6 kell származnia.
3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
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.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11.
napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
•
•
•
•
•
•
•
•

2016. november 11.
2017. február 10.
2017. május 12.
2017. augusztus 11.
2017. november 10.
2018. február 9.
2018. május 11.
2018. szeptember 11.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

b) A támogatás maximális mértéke:
• közép-magyarországi régióban (KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a
•

nem közép-magyarországi régióban (KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a

c) Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt
támogatás 50 %-a.

