
A Miniszterelnökség három vidékfejlesztési pályázat 
esetében 366 db kérelem támogatásáról döntött szeptember 
elején. Másfél évvel  a pályázatok meghirdetése után. 

A kertészeti ágazat fejlesztésére a Miniszterelnökség a 
Vidékfejlesztési Program keretében több mint 86 milliárd 
forintot különített el. A beérkezett kérelmek értékelése folya-
matos, melynek eredményeképpen elsőként az ültetvénytele-
pítést, illetve a gomba- és hűtőházak, valamint az üveg- és 
fóliaházak létesítését, korszerűsítését támogató felhívások 
első benyújtási szakaszában beadott kérelmekről hozott dön-
tést a tárca. Ez utóbbiak esetében 114 db kérelem, összesen 
15,66 milliárd forint támogatásban részesülhet a beruházá-
sok megvalósításához. Ezekből, jelen cikk lezárásakor 
(2017. október 18.) 70 db támogatott projekt lelhető fel a 
Kormány pályázati honlapján. Igaz, a Miniszterelnökség 
felhívja a figyelmet, hogy a kertészeti pályázatok esetében a 
támogatási döntések még nem fejeződtek be, a felhívások 
további szakaszai kapcsán még zajlik az értékelési munka. 
Ezek eredményéről az ősz folyamán kapnak értesítést a pá-
lyázók. 

A VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és 
fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geo-
termikus energia felhasználásának lehetőségével jelenleg 
felfüggesztett pályázatot 2016. február 2-án hirdették meg, 
és  a felhívásra március 7-től lehetett benyújtani a pályázato-
kat.   A kiírás célja a kertészeti ágazatok versenyképességé-
nek, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív 
és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési mó-
dok elterjesztésének támogatása révén. A pályázat, szándéka 
szerint, a kertészeti termesztő berendezések esetében az épü-
letenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő kor-
szerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kerté-
szeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását.  A Hír-
levélnek nyilatkozó családi gazdálkodó ennél több pozitívu-
mot nem is nagyon tudott elmondani a pályázatról. Csak 
még annyit, hogy végre nem írták elő a használt termálvíz 
visszasajtolásának kötelezettségét, mivel a kiírás társadalma 

sítása során számos potenciális pályázó jelezte, hogy a 
hazai kertészeti gazdálkodó területek jelentős része alatti 
kőzet (agyag) alkalmatlan a visszasajtolásra. 

Maximálisan 70% támogatást lehetett igényelni, de csalá-
di gazdálkodók, mint egyéni projekt-megvalósítók csak 50% 
állami hozzájárulásra (a Közép-Magyarországi régióban 
40%) pályázhattak. Nyilatkozónknak a pályázata befogadá-
sához 28 db (!) különféle hatósági és egyéb engedélyt, illetve 
hozzájárulást kellett mellékelnie. Súlyos milliókat költött, 
nehéz helyzetbe került. 

A részletes pályázati kiírás bevezetője alapján, pályázati 
együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a be-
nyújtott támogatási kérelmekről a szakasz zárásától számított 
40 napig dönt. A benyújtási határidők első szakasza 2016. 
április 15-én zárult. Családi gazdálkodónk 2016. márciusá-
ban be is nyújtotta a pályázatát, de értesítést az eredményről 
eddig még nem kapott. 

A pályázat árajánlatok alapján összeállított költségvetése 
mára már okafogyottnak tekinthető, hiszen nincs az a kivite-
lező, aki másfél évig fenntart egy árajánlatot.  A szóba jöhe-
tő kivitelezők vagy eltűntek a piacról, vagy ma már drágáb-
ban kínálják szolgáltatásaikat. A helyzetet tovább nehezítik a 
lebonyolítandó közbeszerzési eljárások. Felveri az árakat, ha 
ugyanabban, jelen esetben elég speciális tárgyban egyszerre 
többen írnak ki közbeszerzést. Így könnyen megeshet, hogy 
bár megítélik a támogatást egy gazdálkodónak, de annak 
vissza kell lépnie a pályázattól, mivel sem önerőből, sem 
egyéb forrásból nem tudja finanszírozni a megemelkedett 
beruházási költségeket.  

̶ Nem elegáns és nem célravezető az állam eljárása.  ̶  
jegyezte meg a gazdálkodó.  ̶  Amikor 1 év elteltével felhív-
tak a pályázatom hiánypótlására, az értesítés kézhezvételétől 
számítva 5 nap határidőt kaptam.  

Cikkünk lezárásaként talán mindennél többet elmond a 
Miniszterelnökség 2017. szeptember 26-án kiadott közlemé-
nye, mely szerint a támogatást igénylő elhalálozása esetén a 
támogatás örökölhető…     

                 (SzI) 

Másfél év, míg döntés születik 

Kertészeti pályázatok: a támogatás örökölhető 
„Nem elegáns és nem célravezető az állam eljárása.”  ̶  osztotta meg velünk magánvéleményét egy családi gazdálkodó 
pályázó. 


