FELHÍVÁS

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai
gazdálkodás fenntartása
A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának, illetve
az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása érdekében.

A cél elérését a Kormány az aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani
jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a benyújtott támogatási kérelmeket 30 napon belül elbírálja.



A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket normatív, vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
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A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:
Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez, azaz
az agrobiodiverzitás növeléséhez, továbbá a gyepterületek védelmével és kezelésük szabályozásával a
szénháztartás stabilizálásával az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez.
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A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
felhívás további fejezeteiben.
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz – 1verzió c.
dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), mely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a
projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁUF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a
jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, továbbá ezek
dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében jelen Felhívás célja
a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj
biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a
helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az
élelmiszerbiztonság garantálása.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51.567.075.768 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5000 db.

1.3. A támogatás háttere
„Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (Irányító Hatóság) hirdeti meg.”

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06
40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől-csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják
hívását.
Kérjük, kísérje figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a
következőknek:

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése,
másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása.
Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a
résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet
tevékenységek elvégzését vállalják.
A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik
el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás alapját a területhasználat adja.
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A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása
a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.
Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás
kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete
az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep művelési ág
esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő
a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás
után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.
A 2016. január 1-én átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek
fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.
889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:
a) szántóföldi művelési ág esetében 2 egymást követő év;
b) gyep művelési ág esetében 2 egymást követő év;
c) ültetvény művelési ág esetében 3 egymást követő év;
Az átállási időszak kezdete Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai ellenőrző
és tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai ellenőrző szervezet) igazolása alapján kerül
meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.
A támogatással érintett terület státuszát a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-i állapot
szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül a támogatási összeg (áttérési/ fenntartási)
meghatározásra.
Amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan
átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai ellenőrző szervhez és azt az
agrárpolitikáért felelős miniszter jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének évétől módosul.

3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásnak.

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

„A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:”
I. Kötelezettségvállalások
(1) A kötelezettségvállalás 2016. január 1-től 2020. december 31-ig tart.
(2) A támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves
időtartama alatt vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználó.
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(3) A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt
éves időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait.
Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek
(1) A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles 2016. december 31-ig
ökológiai gazdálkodási képzésen részt venni.
(2) A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem
természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy
tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a
családi gazdaság tagjának kell részt vennie.
(3) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, az
áttérési támogatásra vonatkozó támogatási időszak alatt kötelezettség átvevőjének a kötelezettség
átvételét követő egy éven belül képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már az 1. pontban meghatározott
képzésen részt vett.
(4) Az a támogatást igénylő, akinek az intézkedésbe vont területe részben vagy egészben fenntartási
támogatásban részesül, a kötelező képzésen való részvétel kötelezettsége alól mentesül.
Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek
(1) A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes
területén elvégzett tevékenységekről a külön jogszabály szerinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy
elektronikus úton köteles naprakészen vezetni.
(2) A tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a
gazdálkodási naplóban, kivéve a növényvédelmi kezelésről (permetezési napló) szóló nyilvántartást,
amelyet a kezelés napján, az állatállomány-változás nyomon követését, amelyet havi szinten, és a
szervestrágya mérleg nyilvántartását, amelyet éves szinten kell vezetni.
(3) A gazdálkodási naplót minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra, a GN 02-05,
valamint GN 16-17 lapok esetében a teljes támogatási időszakra vonatkozóan folyamatosan kell vezetni.
(4) A gazdálkodási napló elektronikus formanyomtatványa és kitöltési útmutatója a
www.szechenyi2020.hu honlapon legkésőbb 2015. december 1-jéig közzétételre kerül.
(5) A gazdálkodási napló eredeti példányát a támogatási időszak végét követő hetedik év végéig meg
kell őrizni.
(6) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak az 5. számú
mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és március 1. között az adott évre
vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon elektronikus úton benyújtani a Nemzeti
Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának
benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs.

II. Referenciaelemek
(1) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt gazdasága teljes területén be kell tartania:
a) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer,
valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM
rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat
és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási
követelményeket (JFGK);
b) az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával
fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló
10/2015. (III. 13.) FM rendelet (a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet) 2. §-a alapján
meghatározott vonatkozó kritériumokat és minimumtevékenységeket;
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c) a növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményeket: Gondoskodni kell a
növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű
összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről (pl.: növényvédő szer csomagolóeszköz más célra
még tisztított állapotban sem használható).
III. Követelmények
(1) Az ültetvény művelési ágban a faiskola és csemetekert kivételével minden gyümölcsfaj támogatásra
jogosult.
(2) A támogatási kérelem keretében nem termő ültetvény is támogatható.
IV. Ültetvény kivágása és újratelepítése
(1) Ültetvény kivágása és újratelepítése a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen
lehetséges, amennyiben a támogatást igénylő az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12
hónapon belül elvégzi és a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státusza nem
változik.
(2) A támogatást igénylő az (1) bekezdéstől eltérően a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
terület egy részét kívánja csak kivágni és újratelepíteni, azt abban az esetben teheti meg, ha a
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület új telepítésű ültetvényrésze továbbra is ugyanazon
ültetvénycsoportban marad.
(3) Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen az ültetvény kivágásra, majd
újratelepítésre kerül, de az új telepítésű ültetvény után alacsonyabb támogatási összeg igényelhető, akkor
az újratelepített területre a támogatási összeg meghatározásánál az új növényfaj szerinti hektáronkénti
alacsonyabb támogatási mérték kerül figyelembevételre.
(4) Amennyiben az új telepítésű ültetvény után magasabb hektáronkénti támogatási összeg igényelhető,
mint a kivágott növényfajra, úgy a támogatást igénylő részére az újratelepített terület vonatkozásában a
támogatási összeg meghatározásánál a támogatói okirat alapján támogatható növényfaj szerinti
hektáronkénti támogatási mérték kerül figyelembevételre.
(5) Ha a támogatást igénylő a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a
kivágás befejezésétől számított 10 napon belül a 10. számú melléklet nyomtatványán be kell jelentenie az
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (a továbbiakban: MVH).
(6) Ha az ültetvény kivágás anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási
jogosultsággal érintett ültetvényét újra kívánná telepíteni, akkor az (5) bekezdés szerinti bejelentéssel
egyidejűleg, a kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell
tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatást igénylő az újratelepítést a
kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi.
(8) A támogatást igénylőnek az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 10 napon belül, a 11.
számú melléklet nyomtatványán be kell jelentenie az MVH-nak.
(9) A támogatást igénylő kizárólag a (8) bekezdésben meghatározott bejelentés megtétele után nyújthat
be olyan kifizetési kérelmet, amelyben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lévő
újratelepített ültetvény alapján a támogatási összeg kifizetését igényli.

V. A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás
általános szabályai
(1) A támogatási időszak alatt:
a) a beazonosított, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület EOV koordinátákkal rögzített
határa nem változhat;
b) az a) pont szerinti területen elhelyezkedő táblák határai a támogatási időszak alatt a
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül módosíthatók;
c) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken belül a táblák száma tárgyévenként és
tárgyéven belül is változhat.
(2) A támogatásba vont terület növelésére kizárólag kötelezettségátvállalás révén van lehetőség.
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VI. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok
(1) A kötelezettség átvállalásához az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása
szükséges.
(2) A támogatást igénylő a vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt
ruházhatja át.
(3) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni csak a támogatás jogosultsági
kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. A kötelezettség átvevőjének a támogatásba bevitt
területei vonatkozásában is meg kell felelnie a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeknek.
(4) Kötelezettségátadás esetén a kötelezettség átadójának a támogatásban megmaradó területei
vonatkozásában meg kell felelnie a vonatkozó feltételeknek.
(5) A gazdálkodó szervezet nevében történt változás esetén a támogatást igénylő köteles az MVH-t az
ügyfél-nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásról – annak bekövetkezésétől számított
tizenöt napon belül – az MVH által előírt, hatályban levő nyomtatványon értesíteni azzal, hogy a változásbejelentés elektronikus úton is teljesíthető. Az ügyfél-azonosító szám típusa a pénzügyi
következményekkel járó intézkedéssel kapcsolatos eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával
egyidejűleg is módosítható.
(6) A gazdálkodó szervezet cégformájában történt változás esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó
eljárást kell alkalmazni.
(7) A kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági feltétek vizsgálatakor a támogatási
kérelmek újrapontozására nem kerül sor.
(8) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél
kisebb területet átadni nem lehet.
(9) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez
kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket egy földhasználónak kell átadni.
(10) A kötelezettségátadás csak teljes évre vonatkozhat.
(11) A kötelezettség átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik.
(12) Kötelezettségátadásra a támogatási időszak első évében jogutódlás és vis maior esetek kivételével
nincs lehetőség.
(13) Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a jogutódlás és a vis maior esetek kivételével –
egyszer adható át.
(14) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az MVH és az átruházó közötti jogviszonyból származó
valamennyi jog az átvevőt illeti meg, és valamennyi kötelezettség az átvevőt terheli.
(15) A kötelezettség átvevője a poligonra megállapított összes meg nem felelést is átvállalja a
kötelezettségátadás során.
(16) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá a jogutódlás/örökösödés bejelentését a
kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A kötelezettség átvevője által
elektronikusan benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget
átvállalni kívánó – jogutódlás bejelentésekor a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével –
együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettségátadást támogatást igénylő lakhelye vagy
székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre vagy ha a kötelezettség átvevője mellett a kötelezettség
átadója is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a kötelezettség átvevője által, ügyfélkapun
benyújtott kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átadója elektronikusan
jóváhagyhatja. A kötelezettség átadó által jóváhagyott elektronikus kötelezettségátadásra vonatkozó
kérelmet nem kell eljuttatni az MVH részére, az a kötelezettség átadó általi jóváhagyás elektronikus
beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben.
(17) A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a
határideje a következő a vis maior esetek kivételével:
a) a 2017., azaz a második év vonatkozásában: 2016. december 31.;
b) a 2018., azaz a harmadik év vonatkozásában: 2017. december 31.;
c) a 2019., azaz a negyedik év vonatkozásában: 2018. december 31.;
d) a 2020., azaz az ötödik év vonatkozásában: 2019. december 31.
(18) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemben több terület átadását is lehet kérelmezni.
(19) Az átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak alatti
teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, így különösen a
gazdálkodási napló másolati példányát, a földterület EOV koordinátákkal történt beazonosításának
eredményeinek másolati példányát, valamint az MVH által küldött iratok másolati példányát.
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(20) A kötelezettség átvevője nem lehet olyan földhasználó, aki támogatást igénylő volt, de valamely
adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan
kizárásra került.
(21) A kötelezettség átvevőjének a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott
támogatói okirat közlését követően az adott területre vonatkozóan az egységes kérelemmel együtt
kifizetési kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz. Ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemről hozott
támogatói okirat közlése adott év április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség
átadására vonatkozó kérelemben foglalt területadatoknak megfelelően kell kitölteni és benyújtani.
(22) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtást követő 60 napon belül a kötelezettség
átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtást követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója
és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat közléséig.
VII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai
(1) A támogatási időszak alatt a támogatást igénylő az MVH által rendszeresített és MVH által közzétett
elektronikus formanyomtatvány benyújtásával, az MVH-tól kérelmezheti
a) a teljes támogatási kérelem visszavonását,
b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonását.
(2) A visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül,
továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik. A jogosulatlanul igénybe
vett támogatásról az MVH értesíti az ügyfelet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegének
visszafizetése bármely MVH által megállapított támogatás összegéből levonható.
(3) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtől kisebb terület kizárólag az alábbi esetekben
vonható vissza:
a) a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozó vis maior esetek;
b) a földhasználat írásban történő felmondása az NFA, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagy a
Nemzeti Park Igazgatóság által, osztatlan közös tulajdon megszüntetése során bekövetkező terület méret
csökkenés, illetve terület elhelyezkedésének megváltozása, az NFA által a jogosult területre vonatkozóan
kiírt pályázati felhívásnak való meg nem felelés vagy a határidőn belül benyújtott pályázat alapján meg
nem valósuló földhasználatot megalapozó jogviszony alapján megszűnő kötelezettségek.
(4) A teljes kérelem visszavonás, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészének vagy
egy részének visszavonása iránti kérelmet – a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével –
elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A támogatott elhalálozása esetén a teljes kérelem
visszavonás, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonás iránti kérelmet postai úton,
az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatást igénylő székhelye vagy
lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére.
(5) A támogatási időszak folyamán – jogutódlás esete kivételével – a visszavonásra vonatkozó kérelem
beadási határidők az alábbiak:
a) a 2017., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2016. december 31.;
b) a 2018., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2017. december 31.;
c) a 2019., azaz a negyedik naptári év vonatkozásában: 2018. december 31.;
d) a 2020., azaz az ötödik naptári év vonatkozásában: 2019. december 31.
(6) A (4) bekezdéstől eltérően, bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az adott évre
vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon – a támogatást igénylő halála kivételével – elektronikusan kell
benyújtani az MVH-hoz. Amennyiben a visszavonási kérelem egy kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területnek nem teljes egészét érinti, és a vis maiorral nem érintett rész megfelel a támogatási
követelményeknek, a támogatásban maradó területet a támogatást igénylőnek fel kell mérnie, és a terület
azonosításkor rögzített EOV koordinátákat a vis maioros visszavonási kérelem benyújtása során az
elektronikus visszavonási kérelemben be kell nyújtani az MVH részére.
(7) Ha a támogatást igénylő a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés
napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján, vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a
visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el.
(8) Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása után maradó terület adott
művelési ág esetében nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület a támogatásból kizárásra kerül és vis
maior esetek kivételével a területre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
(9) A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül.
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(10) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a támogatást igénylő nem rendelkezik földhasználati
jogosultsággal a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület teljes egészére, a teljes
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kizárásra kerül a támogatásból. A kizárás a támogatói
okirat módosítását, és a korábban a terület vonatkozásában kifizetésre kerülő támogatási összeg, mint
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. A jogosulatlanul
igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettségét az MVH állapítja meg, s erről az ügyfelet írásban
értesíti. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése bármely MVH által megállapított
támogatás összegéből levonható.
VIII. Ellenőrzés
(1) A Bizottság 809/2014/EU rendelete és az egységes kérelemre vonatkozó rendelkezések alapján
évente történő adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket a jogosultsági feltételek teljesítésének
vonatkozásában a kifizető ügynökség végzi, amelybe külön megállapodás alapján állami szerveket bevon.
Az ellenőrzésekre az adott évi egységes kérelem vonatkozó rendelkezései alkalmazandók, de a
támogatott területek a kifizetési kérelem meglététől, illetve annak tartalmától függetlenül is ellenőrzésre
kerülhetnek.
(2) A kifizető ügynökség a helyszíni ellenőrzés során a vizsgált évre/évekre és az adott év/évek minden
napjára vonatkozóan ellenőrzi a jogszerű földhasználatot.
(3) Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési szempontokat és szankciókat a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(4) A támogatást igénylőnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a támogatás feltételeinek
teljes körű ellenőrzését, valamint rendelkezésre kell állnia a gazdálkodási napló adott évre és a
támogatási időszak korábbi éveire vonatkozó példányainak, valamint az azokban szereplő anyagok
felhasználására vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló számláknak és bizonylatoknak.
(5) A helyszíni ellenőrzés a gazdálkodási napló eredeti példányában foglaltakat is figyelembe veszi.
(6) A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása az ökológiai gazdálkodás támogatás
esetében úgy kerül megállapításra, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek
támogatott
összterülete
(agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés
gyepgazdálkodási
tematikus
előíráscsoportok, ökológiai gazdálkodás legeltetéses gyepgazdálkodás támogatás, ÚMVP agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi gyeptelepítés célprogram), valamint az adott
legeltetéssel hasznosított ökológiai gazdálkodású gyepterületnél előírt állatsűrűség szorzatának
eredménye képezi azt az állategységet, amely a támogatást igénylőnek gyepterület legeltetéses
hasznosítása vonatkozásában előírt állatsűrűségi minimum előírások teljesítéséhez szükséges.
Amennyiben nincs meg az előírt állatsűrűségi minimum, úgy mindhárom intézkedés keretében meg nem
felelés kerül megállapításra.
(7) A legeltetéses gyepgazdálkodás állategységhez kötött kötelezettségét a támogatást igénylő
teljesítheti az állat tartójaként saját állatok legeltetésével vagy bérlegeltetéssel.
(8) A legeltetéses gyepgazdálkodás esetében támogatásban az a támogatást igénylő részesülhet, aki a
teljes támogatási időszak alatt a legeltethető állatokra vonatkozóan a tartási helyek, a tenyészetek és az
ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM
rendelet alapján vezetett nyilvántartásban a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepel,
valamint eleget tesz:
a) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben,
b) a lófélékre vonatkozóan a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm.
rendeletben,
c) a juh- és kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben előírt, az állatállományra vonatkozó
bejelentési kötelezettségeknek.
(9) A bérlegeltetés keretén belül legeltetett állatok a legeltetéses gyepgazdálkodásra vonatkozó
állategységhez kapcsolódó előírás teljesítésének helyszíni ellenőrzése során abban az esetben vehetők
figyelembe, amennyiben a bérlegeltetett állatok a (8) bekezdésben hivatkozott nyilvántartásokban a
bérlegeltető nevén szerepelnek, és a bérlegeltetésről a bérlegeltetett állatállomány tekintetében a
támogatást igénylő a bérlegeltetett állatállomány tartójával kötött írásbeli megállapodással rendelkezik.
(10) A legeltetési sűrűség számításakor a ténylegesen a területen legeltetett állatok állategységben
meghatározott értékét kell elosztani a legeltetett terület nagyságával.
(11) Az előírások teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állategység a gazdálkodási napló adatai
alapján kerül meghatározásra.
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(12) Az ökológiai ellenőrző szervezet minden év szeptember 30-ig a kifizető ügynökségnek
adatszolgáltatás keretében tájékoztatást nyújt a támogatást igénylő kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területeinek az ökológiai ellenőrző szervezet nyilvántartásában szerepeltetéséről, az átállás
kezdetének dátumáról, továbbá arról, hogy azok ökológiai státusza a gazdálkodási év folyamán
megszüntetésre vagy visszaminősítésre kerültek.
(13) Az ökológiai ellenőrző szervezetek minden tárgyévi visszaminősítést és ökológiai státusz
megszűnésének tényét 8 napon belül jelzik a kifizető ügynökség felé.

IX. Vis maior
(1) Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
(2) Haláleset miatti vis maior bejelentéskor, ha a kötelezettséget átvállaló az adott
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a kötelezettségeket megszakítás
nélkül teljesíti, az az ökológiai gazdálkodás előírásai szerinti hasznosításnak minősül.

X. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai
(1) A jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
határidő

előírás

2016. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje

1. kifizetési kérelem beadása

2017. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje

2. kifizetési kérelem beadása

2018. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje

3. kifizetési kérelem beadása

2019. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje

4. kifizetési kérelem beadása

2020. adott évi egységes kérelem benyújtási ideje

5. kifizetési kérelem beadása

3.3. A projektvégrehajtás időtartama
3.3.1. A projekt megkezdése
A kötelezettségvállalási időszak kezdete minden esetben 2016. január 1.

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projektek 2016. január 1. és 2020. december 31. között valósulnak meg.
A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az utolsó kifizetés igénylésére a 2020. évi egységes
kérelem benyújtásával együtt van lehetősége.
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3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.4.1. A projekt területi korlátozása
Az ökológiai gazdálkodási támogatás egész Magyarország területén megvalósulhat.
A támogatás keretében egybeművelt tábla nem jogosult támogatásra.

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Nem releváns.

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók
3.5.1. Indikátorok

A monitoring rendszer működtetése
(1) A támogatási célok megvalósulásának nyomon követése érdekében a támogatást igénylőnek évente
nyilatkoznia kell a monitoring adatokról.
(2) A fenti monitoring adatszolgáltatáson túl a gazdasági és környezeti hatások vizsgálata érdekében az
IH hatásindikátor monitorozó rendszert működtet, amely feladat végrehajtása során a NÉBIH
közreműködését veszi igénybe.
(3) Az a támogatást igénylő, aki a mintasokaságba kiválasztásra került, köteles a támogatási időszak
alatt, valamint az azt követő naptári év során a gazdasági, természetvédelmi, talajvédelmi és vízvédelmi
hatások monitorozása érdekében:
a) a gazdasága teljes területére vonatkozóan a hatásindikátor monitorozó rendszert üzemeltető részére
adatokat rendelkezésre bocsátani, valamint
b) a hatásindikátor monitorozó rendszer működése érdekében meghatározott vizsgálatokban
közreműködni gazdasága teljes területén.
(4) E kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban a támogatást igénylőt költség nem terheli.
A mutató elnevezése

Érték

M11 - Ökológiai gazdálkodás
(29. cikk)

Terület (ha) - ökológiai
gazdálkodásra való áttérés
(11.1.)

26 134,00

M11 - Ökológiai gazdálkodás
(29. cikk)

Terület (ha) - ökológiai
gazdálkodás fenntartása (11.2.)

84 669,00

M11 - Ökológiai gazdálkodás
(29. cikk)

Összes közkiadás (EUR)

207 598 705,00

Az intézkedés neve
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3.5.2. Szakpolitika mutatók
Nem releváns.

3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Nem releváns.

3.6. Fenntartási kötelezettség
Nem releváns.

3.7. Biztosítékok köre
Nem releváns.

3.8. Önerő
Nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az Aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.

4.2

Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF szerinti esetekben.

4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

(1) A támogatási kérelmek benyújtása egyszerűsített eljárásrend keretében történik.
(2) A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 7. és 2015.
december 7. között van lehetőség.
(3) Az (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) Az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet az MVH
www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
(5) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben a benyújtási
időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás
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szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem
benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
(6) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelemben különböző kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területek vonatkozásában igényelhet átállási és fenntartási támogatást is.
(7) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vagy átállási vagy fenntartási támogatás
igényelhető.
(8) A támogatási kérelemben fizikai blokkonként kell feltüntetni az igényelt terület nagyságát.
(9) A támogatást igénylő köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterület nagyságát, a
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV
koordinátákat alfanumerikusan vagy shape file feltöltésével a támogatási kérelem benyújtási időszakának
végéig elektronikus úton benyújtani. A földterület beazonosítását a támogatást igénylőnek a támogatási
kérelem beadásával együtt el kell végeznie, melynek útmutatója az 1. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás során meghatározott kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő területek esetében az előző ÚMVP AKG támogatási időszakban már felmért és
támogatott poligonok kiválasztására is van lehetőség, amennyiben a jelenlegi állapotnak is megfelel a
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület.
(11) A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző által aláírt mérési jegyzőkönyv eredeti
példányát a támogatási időszak alatt és a kötelezettségvállalási időszakot követő 7 évig meg kell őrizni.
(12) Ültetvény művelési ág esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy melyik ültetvénycsoportra és
mekkora területnagyságra vonatkozik a kérelem.
(13) A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet szükséges csatolni:
1. hazai akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezettel kötött szerződést.
(14) A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns –
mellékelni kell:
1. szaktanácsadóval kötött szerződést;
2. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot;
3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt;
4. gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződését, amennyiben az alkalmazott végzettségét
igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra.
(15) A támogatási kérelem mellékleteit jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton kell benyújtani a
támogatási kérelem részeként.
(16) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus
szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját
pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.

4.4

Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend

„A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített
kiválasztási eljárásrend, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. „
A támogatási kérelmek között rangsor felállítása történik.
Az IH közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletszabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentumban 3. pontjában találhatóak
(A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).
„Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak,
valamint az alábbi kritériumoknak:
1.

„Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
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a) A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,3 ha nagyságú.
b) A támogatással érintett terület minden művelési ág esetében minimum 1 ha.
c) A terület legalább a támogatási időszak alatt a 834/2007/EK Tanácsi rendelet szerint ellenőrzés
alatt van.
d) Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett terület egyúttal
nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba is.

„Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem
nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.”

2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a)

A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területére a támogatási időszak
öt éves időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan hazai akkreditációval
rendelkező ellenőrző szervezettel kötött szerződéssel kell rendelkeznie.

„Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg,
akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor.”
3.

Tartalmi értékelési szempontok:

A támogatási kérelem bírálása
(1) A támogatási kérelmeket az MVH a jogosultsági feltételek vizsgálatát követően rangsor állításával
bírálja el a meghatározott pontrendszer alapján, amennyiben a jelentkezés mértéke meghaladja az
intézkedésre szánt forrás mennyiségét.
(2) A Natura 2000 terület, nitrátérzékeny terület, kedvezőtlen adottságú terület, MTÉT terület, VTT terület
szempontok szerinti többletpont az alapján adható, hogy az adminisztratív ellenőrzés eredménye alapján
a támogatásba bevitt földterület mekkora része esik a hivatkozott területi szempont szerinti kategóriába.
(3) A gazdaság teljes területébe a 2015. évi egységes területalapú támogatási kérelmében szereplő
összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítási módú területet vesszük figyelembe.
(4) Szaktanácsadási szolgáltatói szerződéssel rendelkező támogatást igénylők esetében akkor adható
többletpont, ha a támogatást igénylő az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló
90/2009. (VII.24.) FVM rendelet alapján névjegyzékben szereplő agrár-szaktanácsadóval
szaktanácsadási szolgáltatói szerződést a támogatási kérelem benyújtásának évében kötötte legalább
2018. december 31-ig tartó időszakra.
(5) A 3. számú melléklet szerinti felsőfokú agrárvégzettség után járó többletpont természetes
személyeknek és gazdasági társaságoknak kerül beszámításra. Ez utóbbi esetben a többletpont a
társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott melléklet szerinti
felsőfokú agrárvégzettsége alapján adható. Családi gazdaságok esetében a felsőfokú agrárvégzettség
után járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi gazdaság vezetője vagy a családi gazdaság
tagja rendelkezik a szakirányú végzettséggel.
(6) A középfokú agrárvégzettségért járó többletpont a 4. számú mellékletben felsorolt, az 504/2013
(XII.29.) Korm rendelet meghatározott végzettséggel rendelkező természetes személyeknek és gazdasági
társaságoknak adható. Ez utóbbi esetben a többletpont a társaság vezető tisztségviselőjének,
alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott melléklet szerinti középfokú agrárvégzettsége alapján
adható. Családi gazdaságok esetében a középfokú agrárvégzettségért járó többletpont akkor kerül
beszámításra, ha a családi gazdaság vezetője vagy a családi gazdaság tagja rendelkezik a szakirányú
végzettséggel.
(7) Középfokú és felsőfokú agrárvégzettség együttes megléte esetén többletpont kizárólag a felsőfokú
végzettség után adható.
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(8) Azon felsőfokú agrárvégzettségek esetében, amelyek nem szerepelnek a 3. számú mellékletben, de
az azoknak megfeleltethető középfokú végzettség szerepel a 4. számú mellékletben, a középfokú
agrárvégzettségért járó többletpont kerül beszámításra.
(9) Az ökológiai gazdálkodási támogatásba bevitt földterület arányáért járó többletpont az alapján kerül
meghatározásra, hogy a teljes gazdaság összterületéhez képest mekkora terület kerül bevonásra.
(10) A legalább öt éves földhasználati jogosultság igazolásáért járó többletpont kizárólag akkor adható,
amennyiben a támogatást igénylő a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó vagy ingatlannyilvántartásban bejegyzett tulajdonos.
(11) A többletpontot egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni.

Értékelési szempontok

Értékelés / ellenőrzés
módja

Áttérési
támogatás

Fenntartási
támogatás

Területi szempontok
1.

NATURA 2000 terület

MePAR fedvény

5

5

2.

nitrátérzékeny terület

MePAR fedvény

10

10

3.

kedvezőtlen adottságú
terület

MePAR fedvény

5

5

4.

MTÉT terület

MePAR fedvény

5

5

5.

VTT terület

MePAR fedvény

4

4

10

10

7

5

4

4

2

2

20

20

18

18

16

16

20

20

70% - 89,9% között

18

18

50% - 69,9% között

16

16

90

88

6.
7.

8.

9.

Egyéb szempontok
a gazdaság teljes
2015. évi egységes
területe kevesebb, mint területalapú támogatási
300 ha
kérelem
szaktanácsadóval kötött
szerződés
szerződés
agrár végzettség
felsőfokú agrár
oklevél/bizonyítvány
végzettség
másolata, családi
gazdaság
nyilvántartásba
vételről
középfokú
szóló
határozat
agrárvégzettség
a gazdaság
összterületének
több mint 75%ával
50%-74,9 % közötti

2015. évi egységes
területalapú támogatási
kérelem

25%-49,9 % közötti

10.

legalább 5 éves
bejegyzett
földhasználati
jogosultság igazolása
a bevinni kívánt összes
terület
több mint 90%-nál

Összesen

ökológiai gazdálkodás
támogatási kérelem
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5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1

A támogatás formája

„Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.”
A támogatás öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő
támogatás formájában.
I. Kifizetési kérelem benyújtása
(1) Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy
kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl: nem
elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések).
Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani. Az egységes
kérelemben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kell táblásítani és az adott évi
hasznosításokat megadni.
(2) A kifizetési kérelem benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a
Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes
kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A támogatási
jogosultságnak történő megfelelés, illetve a területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem
eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési kérelem
benyújtásával igényelhető.
(3) A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem
részeként a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan benyújtani. Az egységes
kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.
(4) Kifizetés a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken található tájképi elemek (pl.
kunhalmok, facsoportok) területére is igényelhető, azok területét a kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területből visszavonni nem szükséges.

II. A támogatás folyósítása
(1) Az adott évi támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések
és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy részletben kerül kifizetésre.
(2) Amennyiben a támogatást igénylő az adott naptári évben nem nyújt be kifizetési kérelmet a
támogatott területre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt
kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az MVH helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a
kötelezettségek betartását.
(4) A támogatás forintban kerül majd kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a tárgyév január 1-jén
fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül majd meghatározásra.
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5.2

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns.

5.3

A támogatás mértéke, összege

A támogatási összegek kalkulációjakor az ellenőrzési/tanúsítási rendszerben való részvétel díja
beszámításra került.
A támogatási összegeket a költségtáblázatok tartalmazzák.
A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve.
I.Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a támogatás mértéke a következőképpen alakul:

Szántóföld
Támogatás mértéke

242

euró/ha/év
Zöldség

Támogatás mértéke

euró/ha/év

516

Almafélék
Támogatás mértéke

euró/ha/év

1 040

Szőlő
Támogatás mértéke

euró/ha/év

873

Egyéb gyümölcs
Támogatás mértéke

euró/ha/év

734

Gyepgazdálkodás - kaszálás
Támogatás mértéke

euró/ha/év

84

Gyepgazdálkodás - legeltetés min 0,3 ÁE/ha
Támogatás mértéke

euró/ha/év

147

II. Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás mértéke a következőképpen alakul:

Szántóföld
Támogatás mértéke

euró/ha/év

172

Zöldség
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euró/ha/év

Támogatás mértéke

366

Almafélék
euró/ha/év

Támogatás mértéke

802

Szőlő
euró/ha/év

Támogatás mértéke

674

Egyéb gyümölcs
euró/ha/év

Támogatás mértéke

568

Gyepgazdálkodás - kaszálás
euró/ha/év

Támogatás mértéke

84

Gyepgazdálkodás - legeltetés min 0,3 ÁE/ha
Támogatás mértéke

5.4

euró/ha/év

147

Előleg igénylése

Nem releváns.

5.5

Az elszámolható költségek köre

Nem releváns.
Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
Nem releváns.

5.6

Az elszámolhatóság további feltételei

Nem releváns.

5.7

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások

Nem releváns.

5.8

Nem elszámolható költségek köre

Nem releváns.
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Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

5.9

Nem releváns.

5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
Nem releváns.

6. A

TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet szükséges csatolni:
1. hazai akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezettel kötött szerződést

„A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns –
mellékelni kell:
1. szaktanácsadóval kötött szerződést;
2. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot;
3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt;
4. gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződését, amennyiben az alkalmazott végzettségét
igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra.”
A mellékleteket jpg vagy pdf formátumban kizárólag elektronikus úton a támogatási kérelemhez
csatoltan lehet benyújtani.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

„Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.”
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy awww.szechenyi2020.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A projektjavaslatok benyújtásának és elbírálásának módja
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
c. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
A felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok

A www.szechenyi2020.hu honlapon található az ökológiai gazdálkodás támogatás támogatási kérelmének
elektronikus benyújtásához a felhasználói kézikönyv.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az
adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére,
3
valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III.
Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézkedésekhez kapcsolódó támogatási adatok
kezelésére, ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal integrált informatikai rendszert működtet.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a
4
Támogató a 908/2014/EU bizottsági rendelet 57. cikk szerinti adatokat nyilvánosságra hozza, valamint az
általa rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és
kezelje.

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

3

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
4
A Bizottság 908/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a
számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
1. számú melléklet: a földterület beazonosításának útmutatója
2. számú melléklet: területmérési jegyzőkönyv
3. számú melléklet: felsőfokú agrárvégzettségek
4. számú melléklet: középfokú agrárvégzettségek
5. számú melléklet: „web-GN”-be rögzítendő adatok
6. számú melléklet: szankciós táblázat
7. számú melléklet: fogalomjegyzék
8. számú melléklet: jogszabályok gyűjteménye
9. számú melléklet: fontosabb határidők
10. számú melléklet: ültetvény kivágásának bejelentése
11. számú melléklet: ültetvény telepítésének bejelentése
12. számú melléklet: támogatói okirat

23

