Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása”
című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai
gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1.-11.2.-18 kódszámú) felhívás dokumentációja.
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy felhívás dokumentumai az alábbi helyeken
módosultak:












Kiegészült a Felhívás 3.1.1. alábbi mondata az „akkreditált” kifejezéssel: Az átállási időszak
kezdete a Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti, akkreditált ökológiai
tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai tanúsító szervezet) igazolása alapján kerül
meghatározásra.
A Felhívás 3.1.1. fejezetének utolsó bekezdése módosult az alábbi szövegre: Amennyiben a
támogatást igénylő a KET-re vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott
be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és az országos hatáskörben eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti
Főosztály (1135 Budapest, Lehel utca 43-47. vagy elelmiszer@pest.gov.hu) jóváhagyta, a
támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai
státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul.
Módosultak a Felhívás 3.4.1.1. I. 3., 6. a), h) pontjai:
(3) A támogatást igénylő a KET-re vonatkozóan a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt
vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan ökológiai tanúsító szervezettel kötött
érvényes és 2019. január 1-jétől hatályos tanúsítási szerződéssel rendelkezik. Az ökológiai
tanúsító szervezettel kötött szerződést a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni kell.
6. a) a támogatást igénylő támogatási kérelem benyújtásakor a teljes érintett KET-re a
támogatási kérelem benyújtásakor érvényes és hatályos ökológiai tanúsító szervezettel kötött
tanúsítási szerződéssel rendelkezik;
6. h) támogatási kérelem olyan területekre nyújtható be, amelyek a támogatási kérelem
benyújtásakor az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító ökológiai
gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Módosult a 3.4.1.1. II. Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek rész 4.
pontja: (4) A támogatást igénylő mentesül az ökológiai gazdálkodási képzési kötelezettség
alól, amennyiben azt a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, vagy a
kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egyszer már teljesítette.
Kiegészült a 3.4.1.1. IV. 19. pontja: (19) A támogatási kérelemmel érintett összes
gyepgazdálkodási földhasználati kategóriába eső terület vonatkozásában átlagosan legalább
0,3 ÁE/ha/év állatsűrűséget kell biztosítani legeltethető állat tartásával a kötelezettségvállalás
teljes időtartama alatt. Az állatsűrűség mértékének meghatározása során kizárólag azon
legeltethető állategyedek vehetők figyelembe, amelyek vonatkozásában a támogatást igénylő a
Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) az állatok tenyészetének állattartójaként a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti
ügyfél-azonosítójával szerepel.
Törlésre került a 3.4.1.1. fejezet VIII. 3. a) pont utolsó sora: „a KET-ek jogszerű
földhasználattal nem érintett területekre történő átfedések esetén,”









Törlésre került a 3.4.1.1. fejezet IX. 7. pontból a „tulajdonosa” kifejezés, valamint módosult a
12. és 15. pont szövege: (12) A beérkezett támogatási kérelmek elbírálásához az ökológiai
tanúsító szervezet az Államkincstár adatszolgáltatását követően 45 napon belül tájékoztatást
nyújt a támogatást igénylő KET-einek az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában
szerepléséről, ökológiai státuszáról, a legutolsó átállás kezdetének dátumáról, valamint a
nyilvántartásába vett tenyészetekről. (15) Amennyiben a támogatást igénylő egy azon
legeltethető állat vonatkozásában a „VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő
állatjóléti támogatás” című felhívás keretében az adott állategyedre ”Természetes
körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség” kiegészítő támogatás igénybevételére sor
kerül, akkor az adott állategyed a jelen Felhívásban nem kerül figyelembe az állatsűrűség
számítása során.
Módosul a Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezete az
1. és a 12. pont kiegészítésével valamint a 16. pont törlésével: (1) A támogatási kérelmet
kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az
egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet
benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
•
2018. december 1. - 2018. december 21.
(12) A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben
releváns – mellékelni kell:
- szaktanácsadóval kötött szerződést (a 12. sz. melléklet szerinti adattartalommal).
A Felhívás 4.4.2. 3. Tartalmi értékelési szempontok rész az alábbiak szerint módosul: (12) A
legalább öt éves földhasználati jogosultság igazolásáért járó többletpont kizárólag akkor
adható, amennyiben a támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartalmára
vonatkozóan a benyújtási időszak utolsó napján a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett
földhasználó vagy az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos. (15) Gyepgazdálkodási
földhasználati kategória esetében a támogatást igénylő többletpontban részesül, amennyiben
vállalja, hogy legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak első napjától a kötelezettségvállalási
időszak utolsó napjáig olyan legalább 0,3 ÁE/ha/év, legeltethető állatot tart, amely az
ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepeltetett tenyészetben tartott és érvényes
tanúsítási szerződését a támogatási kérelemhez csatolja. Valamint a táblázat 11. pontja,
Kizárólag gyepgazdálkodási földhasználati kategória esetében az értékelési szempont
módosul: legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak első napjától a kötelezettségvállalási
időszak utolsó napjáig az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepeltetett,
tenyészetben tartott legeltethető állatállomány
Módosul a Felhívás 6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA fejezet az alábbi módon:
A támogatási kérelemhez kötelező csatolni az érvényes és legkésőbb 2019. január 1-jétől
hatályos tanúsítási szerződést.
A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns mellékelni kell:
1. szaktanácsadóval kötött szerződést (12. sz. melléklet szerinti adattartalommal);
2. amennyiben a gazdálkodó maga is „A támogatási kérelem bírálása” (4) pontjának megfelelő
szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt;

3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt;
4. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot;
5. gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottjának
munkaszerződését, kinevezését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló
oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;
6. gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi, a http://www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető
cégkivonatát, amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának
végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;
7. az érvényes és hatályos ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződést;
A mellékleteket jpg vagy pdf formátumban kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
a támogatási kérelemhez csatoltan lehet benyújtani.







A 7. További információk fejezetből törlésre kerül a „vagy” kifejezés az alábbi mondatból:
Cselekvőképtelen kiskorú támogatást igénylő nem vehet részt a támogatási eljárásban, mert
nem teljesíti az aktív mezőgazdasági termelőre vonatkozó követelményeket.
A 8. fejezet kiegészült az új 12. sz. melléklettel
A támogatói okirat aktualizálva lett, valamint átvezetésre kerültek a felhívás módosulásai
12. sz. melléklet (Szaktanácsadóval kötött szerződés kötelező adattartalma)
A 7. sz. melléklet (Szankciók) Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés
jogkövetkezményei rész 10, 11. pontjai módosultak.

