
 
 

I    Elycon Kft.    I    Petőfi S. u. 18. H-2200 Monor    I    USt-IdNr.: HU14720299 

Tel./Fax: +36 29 411 183    E-Mail: info@elycon.hu    I    www.elycon.hu    I 

 

 

 

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának 
támogatása 

 VP3-4.2.2-16 
 

Fejlesztési 
területek 

TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti borászati termékek előállítására, 
kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak 

Földrajzi terület Magyarország 

Rendelkezésre álló 
keret, várható 
pályázatszám 

40 Mrd Ft, az alábbi bontásban 
A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése; építéssel járó fejlesztési 
beruházások 
27,34 Mrd 
B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- 
hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. 
12,66 Mrd 
Várható pályázatszám: 500 db 

Támogatás 
mértéke és 
intenzitása 

max. 200 millió Ft,  
Közép-Magyarországi régióban 40% 
Közép-Magyarországi régión kívül 50% 

Jogosultsági 
feltételek / kizáró 
okok 

Támogatási kérelmet nyújthat be: 
1. Mezőgazdasági termelő (Előző éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 
tevékenységből származott) 
2. Termelői csoport és termelői szervezet (Előző éves összevont árbevétel legalább 
50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott) 
3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás 
a.) utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; b.) a támogatott tevékenységhez Annex 
I. borászati termékeket használ fel; c.) a támogatással érintett tevékenysége kizárólag 
Annex I. borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul 
 
Kollektív beruházás nem támogatott, konzorcium nem pályázhat! 

Vállalási feltételek 1. Ha van foglalkoztatottja, bázislétszám fenntartása 
2. Ha többletpontért vállalja új munkavállaló felvételét, létszámtartás a megvalósítási 
és fenntartási időszakra (+3 év) 

Elszámolható 
költségek 

Önállóan támogatható:  
A) célterület 
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) célterület 
1. Épületek, építmények energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenysége: 
- hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.  
- fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.  
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- Világítási rendszerek korszerűsítése.  
- Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Új, 
energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. 
2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek. 
- Anyag- és víztakarékosságot, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új 
módszerek bevezetése  
- Mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése. 
3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 
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) 
 
Önállóan nem támogatható elszámolható költségek:  
a.) közbeszerzés (1%); tájékoztatás, nyilvánosság (0,5%); műszaki ellenőr (1%); 
könyvvizsgálat (0,5%), projektmenedzsment (2,5%) 
b.) telepi infrastruktúra fejlesztése (15%) 
c.) Ingatlan vásárlás (2%) 
d.) Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (3%) 
e.) Bortároló tartálykapacitás bővítése (20%) 
f.) Fahordó vásárlása (gönci hordónál kisebb nem támogatott) max. 10.000.000 Ft 
Nem támogatható: 

- erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépei 

Műszaki-szakmai 
tartalommal 
kapcsolatos 
elvárások 

Energiahatékonyság javítását célzó, ill. megújuló tech. alkalmazására irányuló 
projekt: 
- elvárás legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás 
- energetikai tanúsítvány benyújtása 
- Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, 
valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (melléktermékek kivételével) 
aránya max. 50 % 
- Biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak 
keletkező mezőgazdasági melléktermék lehet, nem kapcsolt hőenergia-termelés 
esetén a hatásfok >70 
- a keletkezett hő legalább 25%-át a saját gazdaságban kell hasznosítani. 

Megvalósítási idő legfeljebb 24 hónap 

Kiválasztás 
eljárásrendje 

Standard, pontozásos  

Minimális 
ponthatár 

50/100 (üzleti terv esetében min 30/55) 

Együttes első 
bírálatra érkező 
határnap 

2016.10.12. 

 
 
 
További információk: 
 
Hégely Péter – vezető szakértő 
20/913-37-04 
peter.hegely@gmail.com 


