7. számú melléklet

Pályázati felhívások,
amelyek alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésére a közlemény kiterjed
Felhívás azonosító jele

Beruházási támogatások
VP2-4.1.1-20
VP2-4.1.1.1-16
VP2-4.1.1.2-16
VP2-4.1.1.3-16
VP2-4.1.1.4.16
VP2-4.1.1.5-16
VP5-4.1.1.6-15
VP2-4.1.1.7-20
VP2-4.1.2-16
VP2-4.1.3-20
VP2-4.1.3.1.-16
VP2-4.1.3.2.-16
VP2-4.1.3.3-16
VP5-4.1.3.4-16
VP2-4.1.3.5-16
VP2-4.1.3.6-17
VP2-4.1.3.7-20
VP2-4.1.4-16
VP5-4.1.6-4.2.3-17
VP3-4.2.1-15
VP3-4.2.1-4.2.2-18
VP3-4.2.1-4.2.2-19
VP3-4.2.2-16
VP4-4.4.2.1-16
VP3-5.1.1.1-16
VP3-5.1.1.2-17
VP6-6.4.1–16
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Felhívás megnevezése

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
Állattartó telepek korszerűsítése
Baromfitartó telepek korszerűsítése
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
Sertéstartó telepek korszerűsítése
Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - Trágyatárolók építése
Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek
fejlesztése
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése,
korszerűsítése
Kertészeti üzemek korszerűsítése
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése
Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása
öntözés kialakításának lehetőségével geotermikus energia
felhasználásának lehetőségével
Gyógynövény termesztés
Gombaházak – hűtőházak létrehozása, meglévő gombaházak
– hűtőházak korszerűsítése
Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása
Borszőlőültetvény telepítés támogatása
Csemetekertek gépbeszerzése
A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások
támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának
támogatása
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények
kialakítása, fejlesztése
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok
megelőzését szolgáló beruházások támogatása
Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés
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Felhívás megnevezése

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és
VP6-7.2.1.1-20
eszköz fejlesztése
VP6-7.2.1.2-16
Egyedi szennyvízkezelés
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
VP6-7.2.1.4-17
valamint szennyvízkezelési fejlesztései
Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti
VP4-8.5.2.-17
funkcióinak fejlesztése
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
VP5-8.6.1-17
feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások
VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2- Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív
8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2- projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
8.6.1-17
Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok
VP3-16.4.1-17
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott
VP6-16.9.1-17
mezőgazdaság
VP6-19.2.1.LEADER - helyi felhívások
A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési
VP6-19.3.1-17
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
Nem beruházási támogatások
VP1-1.1.1-17
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
VP1-1.3.1.-17
Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszerVP1-2.1.1-2.1.2-17
feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos
szaktanácsadás
Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti
VP3-3.1.1-19
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása
VP5-16.5.2-21
Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

