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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A PRV SzK 2014-2022 VNT (VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS) 

Felhívás száma: 52/PRV/2022  
 

A felhívást a következők indították el: PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 

Intézkedés:  4 - Beruházás tárgyi eszközökbe  

Alintézkedés:  4.1 - A mezőgazdasági üzemek beruházásainak támogatása 

Területek:  1. Speciális növénytermesztés (SNT) 
 2. Különleges növénytermesztés - kistermelők 

 3. Állattenyésztés (ÁT) 

 4. Állattenyésztés - kistermelők 

 5. Tárolási kapacitások a különleges növénytermesztéshez 

 6. Különleges növénytermesztés - 80 000 EUR-ig terjedő projektek 

 7. Állattenyésztés - Projektek legfeljebb 80 000 EUR összegig 

 
Felhívás típusa: zárt 
 

A VNT (Vissza nem térítendő támogatás) benyújtása és elfogadása:  2022.03.01 – 2022.05.31. 

Indikatív pénzügyi keretösszeg: 110 000 000,00 EUR 

A támogatható kiadások összege (TKÖ) projektenként 

Minimális támogatható kiadás minden terület esetében:  10 000,00 EUR 

A maximális támogatható kiadás az NRO területre vonatkozóan:  2 000 000,00 EUR 

A támogatható kiadások maximális összege a HR területén:  2 000 000,00 EURÓ 

A támogatható kiadások maximális összege az NRO területén – kistermelők 400 000,00 EUR 

A megélhetés - kistermelők területén a támogatható kiadások maximális összege  400000,00 

EUR 

Maximális támogatható kiadások NRO esetében - Legfeljebb 80 000 EUR összegű projektek  

          80 000,00 EUR 

A támogatható kiadások maximális összege a ŽV területén - Projektek legfeljebb 80 000 EUR  

A támogatható kiadások maximális összege a területre vonatkozóan Tárolási kapacitás az SNT 

előállítására:  

          2 000 000,00 EUR 

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Slovensko.sk portálon 

közzétett pályázati űrlapon keresztül kell benyújtani. 

A pályázó nem csatol költségvetést a pályázati űrlap és a helyesbített kiadások mellékleteként, hanem 

feltünteti a közbeszerzés azonosító kódját a JOSEPHINE RENDSZERBEN. 

https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&InstitutionName=P%c3%b4dohospod%c3%a1rska+platobn%c3%a1+agent%c3%bara
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Támogatható projektvégrehajtási tevékenységek 

Minden üzemméretre, fiatal és kistermelőkre, valamint új gazdaságokra vonatkozóan 

Tevékenységek köre: 

A. Speciális növénytermesztés 
 
– az SNT létesítményeinek építésébe, rekonstrukciójába és korszerűsítésébe történő beruházás, 

beleértve a terület előkészítését és a környező burkolt területeket is;   
– az SNT számára műszaki és technológiai berendezések beszerzésébe történő beruházás, 

beleértve a termesztéshez, a növényvédő szerek, műtrágyák és trágya kijuttatásához, a 
betakarításhoz és a betakarítás utáni kezeléshez szükséges gépeket és eszközöket; 

– geotermikus energia felhasználására szolgáló létesítményekbe történő beruházások az 
üvegházak és üvegházak fűtésére és a gazdaságban történő saját fogyasztásra, beleértve a 
kapcsolódó beruházási tevékenységeket is.  

– a mezőgazdasági termelők saját energiafogyasztásának fedezésére szolgáló beruházások, 
például hőszivattyúk (alkalmasak üvegházak, melegházak, szubsztráttermesztő területek 
fűtésére, termények szárítására stb.) Fotovoltaika, akár a tároló- és feldolgozó létesítmények 
energiaforrásaként, akár kombinált agrár-energia termelésként (kiválasztott növények 
termesztése fotovoltaikus berendezések alatt); 

– az öntözőrendszerek - beleértve az infrastruktúrát is - építésére, rekonstrukciójára vagy 
korszerűsítésére irányuló építési beruházások a termelés vagy a termelés minőségének növelése 
céljából;   

– az öntözési technológia és berendezések beszerzésébe és korszerűsítésébe történő beruházás a 
termelés vagy a minőség növelése érdekében;   

– a szerves és ipari műtrágyák és egyéb szubsztrátumok talajba történő változatos kijuttatására 
szolgáló innovatív technikák, technológiák és gépek beszerzésébe történő beruházás; 

– az épületek építésébe, felújításába és korszerűsítésébe, valamint a kizárólag saját termékek 
közvetlen értékesítésére szolgáló belső berendezésekbe történő beruházás a gazdaság 
telephelyén belül (beleértve a környező burkolt területeket is);   

– beruházások a betakarítás utáni kezelési kapacitások építésébe, rekonstrukciójába és 
korszerűsítésébe, beleértve a legfeljebb 2 MWt maximális hőteljesítményű, biomassza 
energetikai felhasználásával működő szárítóüzemeket; 

– a növénytermesztésben használt műtrágyák és vegyszerek tárolására irányuló beruházások. 
 
 
2. Az ellenálló, fenntartható és digitális fellendüléshez hozzájáruló beruházások konkrét 

meghatározása: 

 
– az öntözőrendszerek - beleértve az infrastruktúrát is - építésére, rekonstrukciójára vagy 

korszerűsítésére irányuló építési beruházások a termelés vagy a termelés minőségének növelése 
céljából; 

– az öntözőberendezések és -technológia beszerzésébe és korszerűsítésébe történő beruházás a 
termelés vagy a minőség növelése érdekében (öntözőberendezések esetében csak új 
öntözőberendezés beszerzése támogatható); 

– beruházás a fagyvédelembe;  
– a szerves és ipari műtrágyák és egyéb szubsztrátumok talajba történő változatos kijuttatására 

szolgáló innovatív technikák, technológiák és gépek beszerzésébe történő beruházás; 
– technológiák a növényvédő szerek pontos kijuttatásához; 
– az ültetvények mechanikai kezelésének technológiái; 
– a precíziós mezőgazdasághoz kapcsolódó digitális technológiák; 
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– Talajerózió elleni védelem (mulcsozási technológiák, különösen az állandó kultúrák alatt, 
talajtakaró eszközök és egyéb talajvédelmi eszközök a szélerózió ellen). 

 

3. A növényvédő szerek precíziós alkalmazásának technológiái 

 
4. Gépek, gépalkatrészek, technológiai megoldások 

a) Impulzusszélesség-modulációs technológia a célterületenkénti peszticiddózis eléréséhez  

b) Rendszer a megfelelő végfúvókák automatikus átkapcsolására vagy egyes szakaszok vagy 
fúvókák kikapcsolására, amikor a növényvédő szereket lapos szórófejekkel juttatják ki. 

c) Permetezőgépek Air Assist technológiával  

d) Vezérelt levegővel működő permetezőgépek 

e) Berendezés spray-k készítéséhez és a tartályok tisztításához használt koncentrált 
készítményekből.  

B. Állattenyésztés 
 
– az ÁT objektumok építésébe, rekonstrukciójába és korszerűsítésébe történő beruházások, 

beleértve a helyszín előkészítését (beleértve az új objektumok építéséhez kapcsolódó régi 
objektumok bontását), valamint a környező burkolt területeket; 

– beruházások az állattenyésztéshez szükséges technikai és technológiai berendezések 
beszerzésébe, beleértve a legelőberendezéseket, gépeket és eszközöket a nyers takarmány 
előállításához és begyűjtéséhez, a takarmány és az alom tárolásához és kezeléséhez is; 

– az épületek építésébe, felújításába és korszerűsítésébe, valamint a saját termékeinek közvetlen 
értékesítésére szolgáló belső berendezésekbe történő beruházás kizárólag a mezőgazdasági 
üzem telephelyén belül, beleértve a környező burkolt területeket is;  

– Az állattartó telepeken az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó új 
technológiákba történő beruházások a termelés növekedésével vagy a termelés minőségének 
növekedésével összefüggésben (pl. szellőztető/klímatechnológia, korszerű hulladékgazdálkodás 
stb.); 

– az állattenyésztésből származó műtrágyák és egyéb melléktermékek biztonságos tárolását és 
kezelését szolgáló létesítményekbe és technológiákba történő beruházás (trágyatárolók, 
tárolótartályok vagy pöcegödrök, tetemeltakarítási gödrök építése, valamint a műtrágyák 
kezelésére és kijuttatására szolgáló technológia beszerzése) a termelés növelésével vagy a 
termelés minőségének javításával összefüggésben; 

– a széna és szilázs biztonságos tárolására szolgáló létesítményekbe, technológiákba és 
berendezésekbe történő beruházás a termelés növelésével vagy a termelés minőségének 
javításával összefüggésben. 

 

Az ellenálló, fenntartható és digitális fellendüléshez hozzájáruló beruházások konkrét 

meghatározása: 

 

– a trágyaszórás gyakoriságának növelését célzó technológiák; 
– Az állattartó telepek légszűrésének javítása (beleértve a szellőzőberendezésekbe való 

kapcsolódó beruházásokat);  
– szerves trágyák (hígtrágya, trágya és karbamid) tárolása; 
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– a szerves trágyák jobb kezelését szolgáló technológia: szeparátor a szeparált alom 
hasznosítására, berendezések a szeparált alom tisztítására és javítására; 

– automatizált fejő-, etető- és trágyaelszívó rendszerek; 
– Drónok, beleértve a kapcsolódó szoftvereket is, a legelőkön lévő állatok biztonságának és 

egészségének megfigyelésére; 
– a legelő állatok ragadozóktól való védelmének javítása; 
– az állatok betegségekkel szembeni védelmének javítása; 
– a digitális technológiák használata a mezőgazdasági termelésben az állattenyésztés 

automatizálásával kapcsolatban; 
– az öntözőrendszerek építésére, rekonstrukciójára vagy korszerűsítésére irányuló építési 

beruházások, beleértve az infrastruktúrát is, az állattenyésztés takarmánytermelésének vagy 
minőségének növelése céljából; 

– az öntözőberendezések és -technológia beszerzésébe és korszerűsítésébe történő beruházás az 
állattenyésztés takarmánytermelésének vagy minőségének növelése céljából 
(öntözőberendezések esetében csak új öntözőberendezés beszerzése támogatható). 
 

 

- A trágyaszórás gyakoriságának növelését célzó technológiák 

- Az állattartó telepek légszűrésének javítása (beleértve a szellőztetőberendezésekbe történő 
kapcsolódó beruházásokat): 
- Szerves trágyák (hígtrágya, trágya és karbamid) tárolása 

- A szerves trágyák jobb kezelését szolgáló technológia: szeparátor a szeparált alom 
hasznosítására, berendezések a szeparált alom tisztítására és javítására: 

- Automatizált fejő-, etető- és trágyaelszívó rendszerek 

- Drónok, beleértve a kapcsolódó szoftvereket is, a legelő állatok biztonságának és egészségének 

megfigyeléséhez 

- A legelő állatok ragadozóktól való védelmének javítása 

- Az állatok betegség elleni védelmének javítása 

- A digitális technológiák használata a mezőgazdasági termelésben az állattenyésztés 

automatizálásával kapcsolatban) 

- Építési beruházások az öntözőrendszerek építésére, rekonstrukciójára vagy korszerűsítésére, 

beleértve az infrastruktúrát is, az állattenyésztés takarmánytermelésének vagy minőségének 

növelése céljából. 

Beruházás az öntözőberendezések és -technológiák beszerzésébe és korszerűsítésébe az 

állattenyésztés takarmánytermelésének vagy minőségének növelése érdekében.  

 

C. Tárolási kapacitás az SNT -termeléshez 
 
Támogatható kérelmezők: A támogatás kedvezményezettjei az elsődleges mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozó természetes és jogi személyek vagy a speciális növénytermesztéssel foglalkozó termelőket 
tömörítő termelői szervezetek (az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert).  
Legalább 2019-től létező pályázók vagy új vállalkozók 
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A projekt megvalósításának támogatható helyszínei: Szlovákia egész területe (NUTS I) - az alábbi 

pontban meghatározott feltételekkel összhangban. 2.5 A projektek kiválasztásának kritériumai, 

amelyek kevésbé fejlett régiókra (a Pozsonyi régión kívül) és egyéb régiókra (Pozsonyi régió) oszlanak. 

 

A támogatható kiadások egyes tételei összegének meghatározása : 

A következő költségtételek esetében a standard költségskálát kell alkalmazni: 

1. traktorok 250 kW-ig bezárólag; 
2. precíziós mezőgazdasági komponensek - az irányításhoz és az adagoláshoz; 
3. takarmánybetakarító gépek; 
4. tejelő tehenek számára kialakított istállók építése és technológiája - boxos tartás; 
5. tejelő tehenek számára kialakított istállók építése és technológiája - szabad tartás; 
6. épületek és technológiák fiatal szarvasmarhák, hízómarhák számára; 
7. épületek és technológia tejelő borjak számára boxokkal; 
8. épületek és technológia - egyedi istálló a borjak számára; 
9. épületek és technológia - csoportos borjúistálló; 
10. silózó vályú; 
11. Műtrágya; 
12. hígtrágyatartály; 
13. fotovoltaikus energiaforrások; 
14. a tojótyúkok ketreces tenyésztésének átalakítása a volier tenyésztésre; 
15. a broilerház rekonstrukciója; 
16. a magas zsírtartalmú kocák számára kialakított elletőház költségei; 
17. a kocák csoportos tenyésztésére szolgáló ólak költségei; 
18. az elválasztott előhízlaló malacok istállójának költsége; 
19. egy sertéshizlaló bódé költségei; 
20. a kecskék és juhok istállójának költségei; 
21. elektromos karámok juhok és kecskék számára - a nappali legeltetéshez; 
22. elektromos juh- és kecskeistállók - éjszakai legeltetés - hordozható elektromos kerítés; 
23. a használaton kívüli régi épületek eltávolításának költségei, amelyek helyébe új, 

mezőgazdasági termelésre szolgáló épületeket kell építeni 
 

A projektek kiválasztásának kritériumai (lásd a felhívás 20-28. oldalát) 

A finanszírozás módja: visszatérítés. 

A támogatási intenzitást a támogatható kiadások összegének meghatározásakor minden esetben a 

következő pontban meghatározottak szerint kell alkalmazni 2.3.2 

A kedvezményezett az VNT-szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül köteles 

benyújtani az első kifizetési kérelmet, amely az VNT teljes összegének legalább 20%-át teszi ki. 

A végső kifizetési kérelmet a szerződés hatálybalépésétől számított négy éven belül, legkésőbb 

2025.06.30-ig kell benyújtani. 

A minimálisan szükséges ponthatár 55 pont. 

 

 



6 

 

Támogatás intenzitása (támogatás összege)  

A támogatási intenzitást a támogatható kiadások összegének meghatározásakor minden esetben a 

következő pontban meghatározottak szerint kell alkalmazni 2.3.2. 

a) Az összes támogatható kiadás alaptámogatási aránya: 
A kevésbé fejlett régiók esetében a teljes támogatható kiadás 50%-a, a jelen felhívásban 

meghatározott felső határértékkel összhangban.   

Egyéb területek esetében a teljes támogatható kiadás 40%-a, a jelen felhívásban meghatározott 

felső határértékkel összhangban. 

b) A támogatás összege a következő esetekben + 20%-kal emelkedik: 

– fiatal mezőgazdasági1 termelők a  

mezőgazdasági üzem vezetőjeként való letelepedéstől számított legfeljebb 5 évig  

vagy a vidékfejlesztési program 6.1. alintézkedése szerinti  

üzleti tervben szereplő tevékenységek végrehajtásáig. 

– ha a projekt biogazdálkodásra vonatkozik, és a kérelmezőt a Központi Mezőgazdasági 

Ellenőrző és Vizsgáló Intézet biogazdálkodóként tartja nyilván. A különleges 

növénytermesztésre irányuló projekt esetében a kérelmező területének legalább 30 %-át 

ökológiai termeléssel termesztik. Állattenyésztési projekt esetében az ökológiai 

termelésnek az érintett állatfajra kell vonatkoznia.  

– ha a projekt a mezőgazdasági termelésre vonatkozik a vidékfejlesztési program agrár-

környezetvédelmi és éghajlatvédelmi intézkedésének kötelezettségvállalása alapján. A 

különleges növénytermesztésre irányuló projekt esetében az integrált termelésnek a 

kérelmező szántóterületének és állandó kultúrnövényeinek (SAD, VIN, CHM) legalább 30 %-

át kell kitennie. 

A fentiek a kérelem benyújtásának időpontjában érvényesek. 

A támogatás mértéke a fenti pontok szerint kombinálva a teljes támogatható kiadás legfeljebb 70%-ig 

növelhető.  

 
c) A támogatás alaprátája különösen az EURI-forrásokból finanszírozott, kizárólag az ellenálló, 

fenntartható és digitális fellendüléshez hozzájáruló beruházásokat célzó projektek esetében 
35%-kal emelkedik (a támogatás teljes intenzitása legfeljebb 75% lehet). 

 

Ha a beruházás az EURI által finanszírozott, rugalmas, fenntartható és digitális fellendüléshez 

hozzájáruló paraméterekkel rendelkező traktor beszerzésére irányul, a támogatás alaprátája 

legfeljebb 55 %-ra emelkedik (a támogatható kiadások fennmaradó része esetében a támogatás 

alaprátája 35 %-kal emelkedik, a támogatás teljes intenzitása legfeljebb 75 % lehet). 

Kizárólag az ellenálló, fenntartható és digitális gazdasági fellendüléshez hozzájáruló beruházásokra 

összpontosító projektek: 

1. A projekteket azokon a területeken értékelik, amelyekre a pályázók benyújtották őket. 
2. Ezeket a projekteket előnyben részesítik az EURI forrásaiból, és 35%-kal megnövelt támogatási 

intenzitás (támogatási arány) alkalmazandó (legfeljebb 75%-os teljes támogatási intenzitásig, 
kivéve a jelen felhívás 2.6.2. c) pontja szerinti traktorberuházásokat). 

 
1 Az 1305/2013/EU rendelet 2. cikkével összhangban e felhívás esetében fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül az a személy, aki megfelel 

az alábbi 3 feltételnek: 1. a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb 40 éves (azaz még nem töltötte be a 41. életévét); 2. legalább 
középfokú mezőgazdasági vagy állatorvosi végzettséggel rendelkezik, vagy az állattenyésztés és/vagy növénytermesztés területén akkreditált 
mezőgazdasági vállalkozói tanfolyamot (programot) végzett; 3. első alkalommal kezdi meg első alkalommal a mezőgazdasági üzem legfőbb 
képviselőjeként való tevékenységét (döntési jogkörrel rendelkezik + legalább 2/3-os részesedés). 


