
 

 

Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú) 

felhívás 

Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című 
(VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott „Állattartó telepek fejlesztésének 

támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás 2022. február 28. napjával újranyitásra kerül, 

ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására. 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat 

érintik:   

 

1. A felhívás 1.2. fejezetében módosításra került a rendelkezésre álló keretösszeg és ennek 

megfelelően arányosan módosultak a fókuszterületekre allokált keretösszegek, továbbá 

módosult a támogatott projektek várható száma. 

 

2. A felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek című fejezetében 

egyértelműsítést szolgáló módosítások történtek: a felhívás keretében támogatott 

tevékenységnek minősül a hídmérleg létesítése, az energetikai hatékonyságnövelést nem célzó 

korszerűsítés, felújítás és a hígtrágya kijuttató adapter nélküli hígtrágya szállító tartálykocsi 

beszerzése. 

 

3. A felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek fejezetének 2. pontjának e) 

alpontja pontosításra került, hogy az 5. célterületen (Egyéb állattartó telepek korszerűsítése) 

kizárólag ló- és nyúltartás kapcsán a szálastakarmány betakarítás eszközeinek és 

munkagépeinek beszerzése is támogatható. 

 

4. A felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek fejezetének 2. pontjának f) 

alpontjában pontosításra került a zöldmezős beruházás fogalma. 

 

5. A felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek fejezete kiegészült a mezőgazdasági 

géptároló / gépszín építésével, átalakításával. 

 

6. A felhívás 3.10. Önerő című fejezetében módosítás történt: „Ha a kedvezményezett 

természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás az önerő rendelkezésre állásáról – 

választása szerint – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (4) bekezdés szerinti igazoló 

dokumentum benyújtása nélkül kizárólag a (3) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozhat, 

amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre 

állását.” E változtatással párhuzamosan módosult a felhívás 6.3. fejezetének 1. pontja is. 

 

7. A felhívás 4.1 támogatást igénylők köre fejezetében módosításra került az őstermelők családi 

gazdaságára (ŐCSG), illetve a családi mezőgazdasági társaságokra (CSMT) vonatkozó 

szabályozás. 

 

8. A felhívás 5.4 Előleg igénylése fejezetében módosításra került az őstermelők családi 
gazdaságára (ŐCSG), illetve a családi mezőgazdasági társaságokra (CSMT) vonatkozó 
szabályozás. 
 



 

 

9. A felhívás 6.1.2 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) mellékletek 
listája fejezet 2. pontja módosult a kiegészítő tevékenységet is folytató őstermelők 
vonatkozásában. 

 
10. Pontosításra került a fentieknek megfelelően a 6.3 Az első kifizetési kérelemhez csatolandó 

mellékletek listája fejezet 6. pontja. 

 

11. Módosult a felhívás 2. számú szakmai melléklete (Forgalomtár): pontosításra került az 

állategység, illetve a telepi infrastruktúra fogalma. 

 

12. Pontosításra került a felhívás 6. számú szakmai melléklete (A telepi állatlétszám számítása) az 

57/2014. (IV. 30.) VM rendeletre való hivatkozással. 

 

13. Pontosításra került a felhívás 12. számú (Üzleti terv kitöltési útmutató) szakmai mellékletének 

I. 1. és 6. pontja, továbbá a melléklet Segédlet a pénzügyi adatok megadásához megnevezésű 

része. 

 


