
 

 

Módosult a „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) című felhívás 

dokumentációja 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-

4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. A felhívás 2021. szeptember 27. 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 célterületekre, illetve a fókuszterületekre allokált 

keretösszegek, továbbá módosult a támogatott projektek várható száma, emelett törlésre 

került a az az előírás, miszerint rendelkezésre álló források legalább 80%-át a 850 000 euro 

STÉ üzeméret alatti gazdaságok számára kell biztosítani. 

2. Ponosításra került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Általános 

elvárások 3. pontja és kiegészült 4. alpont tartalmával. 

3. A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet III. Hatósági engedélyeztetéssel, 

dokumentumokkal kapcsolatos alfejezetének 3., 4. és 8 pontja pontosításra, illetve 

kiegészítésre kerültek. 

4. Kiegészült a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet IV.  A projekt megvalósításával, 

gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások  2., 3., 6. – 10. pontjai. 

5. A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet V. Öntözésfejlesztéssel kapcsolatos 

elvárások alfejezet jelentősen módosult, új pontok bemelésével szabályozza az 

öntésfejlesztéssel kapcsolatos előírásokat. 

6. Módosult a 3.4.1.3. Egyéb elvárások fejezet létszámtartásra vonatkozó előírása. 

7. A 3.5.1. A projekt megkezdése fejezeten belül új előírás került alkalmazásra a meglévő 

teraszok karbantartása esetén, továbbá a vis maior esetén követendő eljárás is bemeleésre 

került a fejezetbe. 

8. A felhívás 3.10 Önerő fejezete a felhívás sablon módosulásának megfelelően változott. 

9. A felhívás 4.1 támogatást igénylők köre fejezete kiegészítésre került a családi mezőgazdasági 

társaságokra (CSMT) vonatkozó szabályozással. 

10. Módosultak a Felhívás 4.3. pontjában rögzített benyújtási időpontok: 2021. szeptember 27-től 

ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására. 

11. Kiegészült a felhívás 4.3. pontja a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó szabályokkal. 

12. Kiegészítésre került a felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja. 

13. Pontosításra került a felhívás 5.5. elszámolható költségek körének fejezet piaci ár igazolására 

vonatkozó része.  

14. Új támogatási tételek és új maximálisan igénybe vehető támösszeg meghatározásával 

módosult a 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 

fejezet. A  táblázatban szereplő támogatási tételeket és maximális támogatási összegeket  - a 

felhívás 2021. évi újranyitását követően  - a 14. szakasztól benyújtott támogatási kérelmek 

esetében kell figyelembe venni. 

15. Pontosításra - illetve módosításra - került a fentieknek megfelelően a 6. Csatolandó 

mellékletek listája fejezet.  

16. A felhívás több pontján jogszabályi hivatkozások pontosítására, illetve módosítására is sor 

került.  

17. Módosult a felhívás 1. számú szakmai melléklete (Forgalomtár): új fogalmak kerültek 

beemelésre, illetve a meglévő fogalmak is pontosításra kerültek 



 

 

18. Módosult a felhívás 2. számú szakmai melléklete (Saját kivitelezésben elvégezhető 

munkaműveletek): az egyes munkaelemkhez kapcsolódóan új elszámolási összegek kerültek 

meghatározásra. 

19. A felhívás 9. számú szakmai mellékletében a (Jogkövetkezmények) 2. lábjegyzet pontosításra 

került. 

20. A felhívás 10. számú szakmai melléklet (Jogszabályjegyzék) aktualizálása megtörtént. 

21. A felhívás 11. számú szakmai melléklet (Üzleti terv kitöltési útmutató) I/4. pontja pontosításra 

került. 

22. Változott a felhívás 12. számú szakmai melléklet (Mezőgazdasági tevékenységből származó 

árbevétel számítási módszertana): a számítási képletbe beemelésre került a Erdf = erdei 

faiskola működtetésének nettó árbevétel és változott az őstermelők vonatkozásában 

meghatározott árbevétel. 

23. Módosult a fentiek szerint a felhívás Támogatói Okirata. 


